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Cook kauntės šelpimo stotys pasiliks atdaros
Buvo paliepta sustabdyti 

bedarbių šelpimą
Valstijos senatas priėmė prekių taksų pa
kėlimą. Gub. Horner vyksta į Washingtoną

CHICAGO.—Illinois Emergency Relief komisijos sekretorius 
Reynolds vakar vakare paskelbė:

“Teikimas pašelpų Cook kauntėj tęsis ir rytoj”.
Jis atsisakė papildyti savo pareiškimų ir paaiškinti kaip 

ilgai tęsis tas šelpimas ir ar bus išduodamos naujos pašelpos. Jis 
taipjau atsisakė pasakyti, ar jo pareiškimas yra paremtas pa
sitikėjimu gauti pinigų iš Cook kauntės tarybos.

Kauntės taryba gi atidėjo iki rytdienos tarimą parduoti 
$1,200,000 bonų, kad sukelti pinigų bedarbių šelpimui.

Vokiečiai peršovė 
tris lietuvius

* ’ /

• ?

Du Broliai liko peršauti vokiečių kareivių 
legaliai einant per Vokietijos sieną

Senatas priėmė prekių taksų 
pakėlimą

SPRlNGFIELD, III., bal. 25. 
—Valstijos senatas vakar va
kare, administracijai panaudo
jus visas galimas priemones, po 
trijų balsavimų šiaip taip pri
ėmė pakėlimą prekių taksų, kad 
tuo sukelti pinigus bedarbių 
šelpimui.

Senate galutinam balsavime 
prekių taksų bilių gavo vos tik 
reikiamą jo priėmimui balsų 
skaičių (34). Kad tiek balsų 
surinkti, teko balsuoti net tris 
kartus ir administracija padarė 
visą galimą spaudimą. *

šiandie tas bilius turėjo bū
ti balsuojamas atstovų bute, 
bet prie galutino balsavimo ne
prieita. čia pirmiau tas . bilius 
gavo tik 46 balsus. O jo pri
ėmimui reikia mažiausia 102 
balsų, jei norima, kad pakėli
mas taksų eitų galion tuojaus.

Kadangi tiek balsų surinkti 
nesitikima, tai nė nedaryta ga
lutino balsavimo.

Tuo tarpu gubernatorius Hor- 
nery skubiai vyksta į Chica
go pasitarti su demokratų va
dais ir iš čia vyks i Washing- 
toną, kur bandys dar sykį pa
sitarti su šelpimo adminstrato- 
rium Hopkins. Manoma, kad 
gubernatorius prašys Hopkins 
duoti ir toliau pinigų Illinois 
bedarbių šelpimui, jei legisla- 
tura sutiktų priimti prekių tak
sų pakėlimą paprastu keliu, 
taip kad taksai įeitų galion tik 
nuo liepos 1 d. Tada atstovų 
bute reikėtų gauti tik paprastą 
balsų didžiumą. Bet manoma, 
kad ir tai nelengva bus pada 
ryti.

Gubernatorius sugryš į 
Springfieldą naktį ar trečiadie
ny. Kad pagreitinti kelionę, 
jis naudosis lėktuvais.
Cook pavietas sustabdys be- 

d rabi ų šelpimą
CHICAGO.— Teikimas visų 

šelpimo orderių Cook paviete 
bus sustabdytas šiandie. Bet 
išduotieji orderiai bus išpildyti. 
Taipjau šiandie bus išduoti ir 
tie orderia, kurie buvo išrašy
ti vakar, tik nebuvo įteikti šel
piamiesiems.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 4:54, leidžiasi 6’- 
42.

Sustabdymas šelpimo palies 
apie 150,000 šeimynų.

Bedarbių šelpimas yra su
stabdomas delei stokos pinigų, 
nes federailnė valdžia daugiau 
nebeduoda pinigų bedarbių šel
pimui, iki prie to šelpimo ne
prisidės ir pati valstija. O vals
tijos politikieriai tuo, visai ne
sirūpino.

Atpenč, jie ir patį bedarbių 
šelpimą bandė panaudoti savo 
politiškiems tikslams. Pav., 
valstijos šelpimo administraci
jos sandėliai yra užversti viso
kiomis prekėmis bedarbiams, 
kurių betgi bedarbiai negali 
gauti, bet duodami orderiai 
sankrovininkams, kad didinti 
tūlų sankrovų biznį .

Politikieriai dagi trukdė su
kėlimą pinigų bedarbių šelpi
mui, visą laiką rūpindamies 
pravesti tik prekių taksų pa
kėlimą, kad bedarbių šelpimo 
naštą tektų nešti pačiai var
guomenei. Jie žino, kad masės 
yra neorganizuotos ir negalės 
tokiems taksams pasipriešinti. 
Tuo gi tarpu turtuoliai yra or
ganizuoti ir, žinoma, politikie
riams pasidarytų karšta, jei jie 
bandytų jiems pakelti taksus.

Išrodo, kad ir šis šelpimo 
darbas stabdomas tik tam, kad 
paveikti į legislaturą ir pri
versti ją pakelti prekių tak
sus.

Prezidentas šį sek
madienį kalbės 

per radio
WASHINGTON, bal. 25. — 

šį sekmadienį prezidentas Roo- 
seveltas pasakys per radio kal
bą visai šaliai. Jis kalbės 10 
vak. Chicagoj). Kalbės jis apie 
vak. Chicagoj). Kalbsė jis apie 
tai kaip bus tvarkomi $4,000,- 
000,000 pašelpų darbai, kad 
prie jų ilgainiui butų galima 
pristatyti 3,500,000 bedarbių.

Papa ragina melstis 
-už taiką ir gerus 

laikus
LOURDES, Francijoj, bal. 25. 

—Papa Pius laiške legatui kar
dinolui Pacelli ragina visą žmo
niją melstis už taiką ir atėjimą 
gerų laikų. Tą laišką kardino
las perskaitys 50,000 pilgrimų, 
kurie čia susirinko trijų dienų 
iškilmėms užbaigimui šventųjų 
metų.
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PARYŽIUS, bal. 25. — Bu
vęs Graikijos premieras Veni- 
zelos pareiškė, kad dėl nepasi
sekimo jo sukilimo daugiausia 
yra kalta Italija.

Levvisburg, Tenn. — Gaisras Ozark Pencil Co. dirbtuvėje, kur skaudžiai apdegė šeši darbinin
kai. Gaisro nuostoliai siekia $150,000. 4

MacDonald kaltina 
Vokietiją už suardy

mą pasitikėjimo
LONDONAS, bal. 25. — Ang

lijos premieras Ramsay Mac
Donald parašė nacionalės vald- 
džios darbiečiiį Jjrupės organui 
“New Le|ter” aštrų" straipsnį, 
kuriame jis aštriai pasmerkia 
Vokietiją už sunaikinimą bend
ro pasitikėjimo Europoj ir su
ardymą kelio į taiką.

Jau buvo žinoma, kad po to, 
kai vokiečiai nukapojo galvas 
dviems moterims už šnipinėji
mą, MacDonaldo nusistatymas 
prieš Hitlerį darėsi vis griež
tesnis. Tečiaus net jo arti
miausi draugai nusistebėjo dėl 
to straipsnio- aštrumo. Dar 
niekas iš valdžios narių nebu
vo taip aštriai kalbėjęs apie Vo 
kieti jos atsiginklavimą.

MacDonaldo straipsnį per
spausdino žymesnėj vietoj tik 
vienas Londono dienraštis, 
News-Chroniclc.

Suėmė luošą vaiką 
dėl padegimų Rogers

Parke
CHICAGO.—Del dešimties 

gaisrų, kurie aną naktį staigiai 
kilo Rogers Parke ir kuriuose 
žuvo viena sena moteris, o jos 
anūkė skaudžiai apdegė, liko 
suimtas 13 metų luošas vaikas 
Edward Maloy.

Ugniagesys Wall važiuodamas 
Halsted St. gatvekariu pastebė
jo vaiką su pasigerėjimu degi
nant degtukus. Jis pradėjo 
vaiką klausinėti, o kada vaikas 
bandė pabėgti, tai jį suėmė. 
Kamantinėjamas vaikas prisipa
žino, kad gaisro laiku buvęs 
Rogers Parke ir matęs kaip ki
tas jo mokyklos vaikas pade- 
giojęs namus, o jis tik jį sekęs.

Suimtas vaikas yra luošas h 
išpradžių lankė luošųjų mokyk
lą, bet dabar lanko Franklin 
mokyklą. Tečiaus jis yra silp
no proto. Jis gyvena su savo 
tėvu bedarbiu, bet retai na
muose būna. Policija yra tik
ra, kad į jos rankas pakliuvo 
tikrasis padegėjas, kurio taip 
stropiai buvo ieškoma ir kurio 
sugavimui buvo suorganizuota 
tūkstančiai janitorių, legionie
rių ir apielinkės gyventojų.

Kiek sveria musų 
žemė

WASHINGTON, bal. 25.—-Fi
zikas Dr. Heyl mano, kad žemė 
sveria kiek mažiau, negu buvo 
ikišiol nustatyta* Ikišiol žemes 
svoris buvo apskaičiuotas apie 
6,952,000,000,000,000,000,000 to
nų. Dr* Heyl dar nespėjo pa
ruošti naujo apskaičiavimo, bet 
mano, kad tikrasis svoris bus 
kiek mažesnis ir daug tiksles
nis ,nes dabar yra galima tiks
liau apskaičiuoti žemės trauki
mą, o sulig to. yra nustatomas 
ir žemės svoris.

Kun. Coughlin pra
dėjo organizuoti 
savo šalininkus

Atrodo į kunigo pastangas or
ganizuoti fašistinę armiją

DETROIT, Mich., bal. 25.— 
Kun. Charles E. Coughlin, ku
ris pagarsėjo savo daug triu
kšmo sukėlusiomis rėksmingo
mis kalbomis per radio, pra
dėjo organizuoti savo šalinin- •J
kųs. Jis sukurė National Union 
for Sočiai Justice ir vakar mil
žiniškame Olympia stadione su
šaukė masinį susirinkimą, į ku
rį atsilankė apie 17,000 žmo
nių.

Savo kalboj jis smerkė visus 
politikierius, kurie nepildo sa
vo pažadų ir veidmainiauja. Jis 
šaukė minią:

“Ar jus sutinkate sekti ma
ne?”

Bet apart smerkimo kitų, pats 
jokio konkrečio programo ne
pasiūlė, nes jo ir neturi.

Jo visos pastangos labai at
siduoda fašizmu ir hitlerizmu, 
—noru likti “tautos vadu” ir 
“išganytoju”.

Keista, kad jo susirinkime 
kalbėjo ir keli kiti senatoriai 
ir kongresmanai: senatoriai 
Thomas iš Okla., Nye iš N. Da- 
kota, kongresmanai Lemke iš 
N. Dak.^ Connery iš Mass., 
O’Malley iš Wis. ir Sweeney iš 
Ohio.

Kun. Coughlin ketina savo 
“uniją” organizuoti visoje ša
lyje, kad ji galėtų diktuoti vi
sos šalies •politiką.

Jaunas sūnūs prisi
pažino nužudęs 

tėvus
AUSTIN, Tex., bal. 25. — 

Howard Pierson, 20 m. jaunuo
lis, buvęs Texas universitetėto 
studentas, prisipažino policijai 
ntfšovęą. savo tęvus—Texas au
kščiausiojo teismo teisėją Wil- 
liam Pierson, 64 m. ir motiną 
Lena, 58 m. Jis sakosi, kad 
abu juos nužudęs “iš keršto”, 
bet atsisakė duoti tikslesnių pa
aiškinimų iki geriau išsimiego-

.. ... .. < ...Po prisipažinimo jis nuėjo 
gulti ir ramiai užmigo, tarsi nie
ko nebūtų atsitikę.

Kitas tėvžudžio brolis, Wil- 
liam, lanko Chicagos universite
tą. Sesuo Mrs. Alice ’jThomp- 
son yra vedusi ir gyvena' Salina, 
Kas.

Pasak šerifo, jaunasis tėv- 
žudys nusiviliojo tėvus į Bill 
upelio apielinkės dykumas, ne 
va norėdamas jiems parodyti 
istorinius palaikus.

Pasisukus iš didžiojo kelio ir 
tėvams išlipus iš automobilio, 
jis juos nušovė, paėmė pinigus 
ir laikrodėlį, kuriuos paslėpė 
krūmuose už trijų mylių nuo 
žmogžudystės vietos, paslėpė re
volverį ir sugryžęs į Austin at
vyko į ligoninę, kur rodydamas 
menką žaizdą rankoje pranešė, 
kad juos buvo užpuolę plėši
kai. Jie, girdi, nušovė tėvus, 
bet jam pasisekė pasprukti tik 
lengvai sužeistam. Jis bandęs 
savo tėvus įkelti į automobilių, 
bet neįstengęs ir jid^turbut jau 
esą nebegyvi. Kad parodyti 
plėšimą jis ir paėmė tėvo pini
ginę ir lakroidėlį.

Tečiaus šerifas tam neįtikė
jo ir ėmė jį aštriai kvosti iki 
privertė prisipažinti prie»tėv- 
žudystės.

Šerifas betgi sako, kad tėvai 
liko nužudyti ne iš “keršto”, 
kaip sako tėvžudys, bet dėl 
$17,000 apdraudos, kurią tėvas 
turėjo. Kad gauti tą apdrau- 
dą jis turėjo nužudyti ir mo
tiną. Tėvų nužudymą jis pla
navęs jau du metai.

Kai išsimiegos tėvžudys bus 
kvočiamas toliau.

TOKIO, b. 25. — Del persi- 
dirbimo labai sunkiai susirgęs 
Chinijos diktatorius gen. Chiang 
Kai-shek .

LONDONAS, bal. 25. — Reuterio žinių agentūros korespon
dentas praneša iš Kauno, kad du lietuviai broliai, Karolis ir Au
gustas Einikiai, liko peršauti Vokietijos kareivių einant per sieną.

Karolis Einikis liko nukautas vietoje, o Augustas rastas su
žeistas ir liko paguldytas ligoninėn. Augustas pareiškė, kad 
jis su broliu Karoliu ėjo per Vokietijos sieną pilnai legaliu keliu.

Augustas Einikis randasi ligoninėj Stalupėnuose, Rytų Prū
sijoj.

Reuteris taipjau priduria, kad kitas lietuvis, Macelis, liko 
peršautas vokiečių policisto Hanovery, Vokietijoj.

Lietuva dėl šių šaudymų jau padavė protestą Vokieti jos val
džiai.

Anglija ir Vokietija 
vėl mainosi kari

ninkais
LONDONAS, bal. 25. — Kuo

met visa Europa yra sujudusi 
dėl Vokietijos atsiginklavimo, 
Anglija ir Vokietija atnaujino 
savo seną paprotį mainytu ka
rininkais.

Iš pradžių. Anglija-pasiųs tris 
karininkus 6 savaičių kursui 
Vokietijoje. Tiek pat prisius 
į Angliją savo karininkų ir 
Vokietija. Paskui bus pasiųs
ta ir daugiau karininkų.

Europos policija ieš
ko chicagiečio

VIENNA, b. 25. — Austri
jos ir centralinės Europos, taip
jau Balkanų policija ieško chi
cagiečio Julius Kauffmann, 35 
m. ir jo nuotakos iš čechoslo- 
vakijos, kurią jis vedė 5 die
nos atgal ir su kuria nežinia kur 
išvažiavo. Prieš išvažiuodama 
jis prisispausdino Zagrebe čekių 
vardu “The Traveler’s Reserve 
Bank, Springfield, O.” ir tų 
čekių paskleidė už kelis tūkstan
čius dol. Spėjama, kad jis už
siima ir baltųjų vergių prekyba. 
.. s. ' ■ ..

VVASHINGTON, b. 24. —Na
cionalės Mokslo Akademijos 
prezidentu liko išrinktas biolo
gas Dr. Frank Rattray Lillie iš 
Chicagos universiteto.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti

sukelta ................... 4........... ......... ............. .-....................... - $4,750.00
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta ......  ,...... ............ $1,936.57
Kenoshiečių vakaro pelnas, per p. C. K. Braze.. 40.15
F. Kairis, Marųuette Park, Chi., surinko už bi

lietus bazarui ......................................... . 3.30
Detroit, Mich., p. F. Budvidienė, už laišką, gabe

nimui su lėktuvu ........... .........................  2.50
Detroit, Mich., p. B. Keblaitienė surinko aukomis 6.00

VISO ..........................................................................*....... . $1,988.52
DAR TRŪKSTA ..... ...................................................... $2,761.48

GEGUŽĖS PENKTĄ DIENĄ DIDŽIULĖ LEIT. FELIKSO 
VAITKAUS ATSISVEIKINIMO AVIACIJOS DIENA FORD 
I.ANSING AIRPORTE. PUIKUS PROGRAMAS ORE, KALBOS, 
ŽYMUS ASMENYS. Iš VISŲ IŠKILMIŲ PARAMOUNT NEWS 
IR KITOS FILMŲ BENDROVĖS DARYS GARSINIUS FILMUS. 
ĮŽANGA 25 CENTAI ASMENIUI... ATSILANKYKITE IR PA
MATYKITE PASKUTINĮ KARTĄ PRIEŠ IŠSKRIDIMĄ LAKŪ
NĄ IR LĖKTUVĄ “LITUANICĄ II”.

Lenkija areštuoja 
nacius ir protestuo

ja Vokietijai
VARSA VA, bal. 25. — Gan- 

tykiai tarp Vokietijos ir Len
kijos pablogėjo dėl incidentų 
Lenkijos pasieny.

Kempno policija areštavo de
šimtį vokiečių, kurie priklausė 
nacių, organizacijai “Vokiečių 
unija”, Už kurstymą sumišimų.

Prie Ostrow būrys vokiečių 
perėjo sieną ir nuvertė Lenki
jos sienos ženklą. Jie pabėgo at
gal į Vokietiją, kai juos užpuo
lė Lenkijos pasienio sargyba.

Lenkijos valdžia dėl šių in
cidentų užprotestavo Vokietijos 
valdžiai.

Naciai ruošiasi užda
ryti bažnyčių laik

raščius
BERLYNAS, bal. 25. — Na

ciai daro pastangų uždaryti vi
sus protestonų ir katalikų, taip
jau ir žydų bažnyčių laikraš
čius.

Tuo tikslu tapo išleisti nauji 
įstatymai, kad tik vieni naciai 
gali leisti laikraščius ir knygas 
ir kad niekas kitas laikraščių 
negali leisti.

VVATSONVILLE, Cal„ b. 24. 
—Du armijos lakūnai žuvo jų 
lėktuvui vakar nukritus į Mon- 
terey įlanką.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
IŠ DARBO LAUKO

Plieno darbininkų uni
jos konvencija prasidė

jo. — Jų saugoja po
licija.

IŠ MUSU PADANGĖS
Leitenantas F. Vaitkus 

ir “Lituanica II-ji” 
bus Pittsburghe

Laikas greitai bėga. Tik ke
letu savaičių beliko iki musų 
lakūnas F. Vaitkus su savuoju 
orlaiviu

resais: pas Stasį Bakaną, 2404 
Charles st. N. 'S.; P. Dargį, 43 
Strauss st. N. S.; Dr. J. Bal
trušaitienę, 205 Seneca st. So
lio ; kunigą M. X. Žukauską, 
105 S. 19th st. S. S.; A. Kau- 
lakį, 142 Orr st., t. y. — pas 
Lietuvių Mokslo Dr-jos gaspa-

dorių. V. Burdulį, 1721 Jane st. 
S. S.; Lietuvių Piliečių kliubo 
gaspadorių. D. Sandą, 24 Lo- 
cus st. McKees Rocks; LAPA. 
2-ros kuopos gaspadorių Jašiū
nų, 818 Belmont st. N. S.; Liet. 
Sūnų gaspadorių. ■

— P. D.

“Lituanica II-ja” iš
skris į Lietuvą, kad pilnai iš
pildžius Dariaus-Girėno pasku
tiniąją valią. Visi mes laukia
me tos valandos ir savo širdy
se velijame — laimingai pa
siekti tėvynę — Lietuvą.

Savo mintimis ir mes drau
ge su laku n u skrisime per okea 
na (vandenyną) ir nešime sa
viesiems broliams širdingus 
sveikinimus.

Visi mes trokštame dar . sy
kį lakūną ir jo orlaivį savom 
akim pamatyti ir asmeniai la- 

linkėji-

DAUGIAU ŽINIŲ APIE BENEDIKTA WIL- 
SON-VERMAUSKA IR JO PALIKTA TURTĄ

tą pro- 
mėnesį

kunui išreikšti savus 
mus.

Mes pittsburghiečiai 
gą turėsime ateinantį
gegužės (May) 12 dieną, nes 
lakūnas skrisdamas iš Chiea- 
gos į New Yorką (o iš ten j 
Lietuvą) pakeliui, minėtą die
ną, sustos ir Pittsburghe, kad 
parodžius pilnai įrengtą orlai
vį ir kad atsisveikinus su sa
vaisiais tautiečiais.

Ta proga naudojantis, vieti
nis Amerikos Lietuvių Trans-
Ątlantinio Skr. Sąjungos Sky-^džio 3 d. 1929 m 
rius, gegužės 12 dieną lakūno 
Vaitkaus 
didžiulį

CARNEGIE, Pa. — Jau pra
eitą kartą buvo rašyta, kad 
virš metai laiko atgal čionai 
pasimirė turtingas lietuvis Be
nediktas Wilson-Vermauskas ir 
dėl jo testamento liko apkal
tintas vietinis taikos teisėjas 
— skvairas Phillip Hillen. Kal
tinamas, norėjimu pasisavinti 
Vermausko paliktus pinigus su
moje virš $41,000. Visą daly
ką turės išrišti našlaičių teis
mas gegužės 3 d. Būtent, nu
spręsti, kam priklauso Vermau
sko paliktas turtas, — gimi
nėms ar skvairui.

Prie Vermausko palikto tur
to kabinasi ne tik skvairas, 
bet velionio gaspadinė Auna 
Ditchbright, brolis Steponas 
Vermauskas ir giminės iš Lie
tuvos yra atsišaukę per Lietu
vos konsulą Povilą žadeikį.

VVilsono-Vermausko palikimo 
dokumentas buvo darytas gruo- 

pas tą patį
skvairą Phillip Hillen ir sutai
syta taip, kad Vermausko ne
judinama nuosavybė yra palie
kama neva jo gaspadinei, o 
pinigai bankuose sumoje virš 
$41,000 lieka skvairui. Ir be 
abejonės, skvairas. butų ir/pa
siėmęs visus Vermausko pini
gus, jei ne Vermausko miru
sios moterės giminės. Vermau
skas mirė balandžio 11 d. 1933 
m. ir antrą dieną po mirties 
palikimo dokumentas jau bu
vo paduotas Našlaičių Teismui 
patvirtinti. Tą pačią dieną Ver- 
mauskįenės giminės teisme pa
davė protestą prieš palikimo 
testamentą. Tokiu būdu prasi
dėjo tyrinėjimas ir pradėjo at
sišaukti artimesni giminės ir 
patvirtinimas palikimo testa
mento sukliuvo.

mirė prieš 6 ar 5 me- 
pasiėmė gaspadinę, ku- 
žinoma tarpe Carnegie 
kaipo Ona. Jos pavar-

pagerbimui rengia 
atsisveikinimo

Bankietas, dalyvaujant pa 
čiam lakūnui F. Vaitkui, įvyks 
Lietuvių Mokslo Dr-jos šalę j ę* 
142 Orr st., 8' vai. vak. r/ '■

Be gardžiai pagamintos va
karienės atsilankiusieji turės 
progos išgirsti lakūno ir kitų 
žymių svečių kalbų, muzikos ir 
be to pasišokti.

Lakūnas orlaivį laikys (Pitts- 
burghe būdamas) Allegheny 
County Airport (Municipal Air 
Port). Visi, kurie išanksto įsi- 
gys tikietus bankietui, su tuo 
pačiu tikietu galės atsilanky- 

ir tenai 
pamaty-

Wilson-V ermauskas 
yra gerai žinomas 

Carnegies lietu
viams

Wilso n-Vermauskas atvažia
vo į Carnegie, Pa., 1912 me
tais iš anglių kasyklų ir nusi
pirko saliuną-karčiamą. Biznis 
gana gerai sekėsi. Už kelių me
tų apsivedė su Ona Misiukoniu- 
te ir per visą laiką buvo sa- 
liuno biznyje iki prohibicijos 
įvedimo. Gana kukliai gyven
damas, dėdamas dolerį prie do
lerio, susikrovė didelę krūvą 
pinigų, šeimynos neturėjo. Mo
teris jo 
tus. Jis 
ri buvo 
lietuvių
dė mažai kam yra žinoma ir 
ji save angliškai vadina Anna 
Ditchbright.

Vermauskas per ilgus metus 
Carnegie gyvendamas buvo pla
čiai žinomas tarpe lietuvių tik 
kaipo Wilsonas, o jo tikroji 
lietuviška pavardė mažai kam 
buvo žinoma. Net artimiausi 
Wilsono draugai ir po šiai die
nai dar nežino tikros jo lietu- 
viškęs pavardės. Teirauj antis 
vieni sako, kad jo tikroji lietu
viška pavardė esanti Rusteika, 
o kiti, kad Vileika. Bet tikre
nybėj sulig paduotais doku
mentais jis vadinasi Vermau 
sku. Jisai yra kilęs iš Žemai
tijos nuo Varnių ar Lauku
vos.

Vermauskas atvažiavo iš Lie
tuvos 
anglių 
Dirbo 
lų ir 
sidėjo
Pittsburghą nusipirko biznį.

Lenkų kunigas irgi tai
kėsi prie Vermausko 

turto
Carnegie lietuviai pasakoja, 

kad kai Wilsonas jau visai blbr 
gai sirgo ir buvo arti mirties, 
tai tasai skvairas pasikvietęs 
sau į talką -ir lenkų katalikų 
kunigą. Abudu esą rūpinosi ne 
tiek dūšios išganymu, kiek tur
tu. O laidotu
vėmis rūpinosi skvairas. Lai
dojamas buvo su didžiausiomis 
iškilmėmis iš to lenkų kunigo 
bažnyčios. ■ ‘

Kai tik spėta palaidoti Wil- 
spną, tuojaus skvairas atbėgęs 
r Wilsono namus, atplėšęs sau
giąją šėpą, neprileisdamas gas- 
padinės nė iš tolo.

Yra manoma, kad skvairas 
radęs saugiojoj šėpoj pinigų ii 
kitokių vertybių. Bet kiek ra
do, tai niekas tikrai nežino. Per 
kokį laiką skvairas ir lenkų 
kunigas buvę geri draugai. 
Wilsono gaspadinė skųsdavosi, 
kad skvairas ir kunigas nori 
ją nuskriausti. Dabartiniu laiku 
kunigas su skvairu jau yra su
sipykę. Kunigas padėsiąs gas
padinei įrodyti, kad ji esan
ti Wilsono Common-Law-Wife 
ir kad Wilsonas buk buvęs pa
sižadėjęs paimti pas jį šliubą. 
Na, o todėl Wiisono paliktas 
turtas' priklausęs ne kam 
tam, kaip tik gaspadinei.

Matomai, lenkų kunigas 
tais eina, kas jąm daugiau
da ir iš ko tiki^h daugiau gau
ti.

Kiek yra pamatuotos tos vi
sos pasakos ir l^aip iš tikrųjų 
dalykai yra su ^įlsono paliktu 
turtu, tai tik Waiškės gegu
žės. 3 d. Našlaič^f Teisme.

Jūsų Reporteris ' pasistengs 
būti teisme ir viską aprašyti.

Reporteris.

ki

lauke) 
valandos

t i ir į Aviacijos lauką 
pilnai įrengtą orlaivi 
ti.

Orlaivis (Aviacijos 
bus rodomas nuo 12
iki 3 po pietų; na, o bankietas, 
kaip aukščiau minėjau, prasi
dės L. M. Dr-jos svet. 8 vai. 
vak.

Tikietus iš anksto galite gau
ti pas šiuos asmenis, šiais ad-

ATIDA!
Namų Savininkai ir 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Vamišas už galioną *1.00
Galionas Maliavos 
ir virš................................. wJOC
Galionas Enamclio JI £Q
ir virš............................. ■
Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rūšies ............ wvU
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ..............

S. HELMAN
1411 So. Halsted St.

Tel. CANal 5063.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

WEST END PITTSBURGH, 
Pa., balandžio 23 d. — šian
dien prasidėjo Amalgamated 
Association of Iron, Steel and 
!Tin Workers Unijos konvenci
ja savoje svetainėje. Delegatų 
'priėmimas buvo 15 
sargyboje ir tik tie
tapo įleisti į svetainę, kurie bu
vo “košer” centralinei valdy
bai.

Apie 75 delegatai nebuvo įlei
sti į svetainę, kapo maištinin
kai.

policistų 
delegatai

Kaip jau visiems yra žino
ma, plieno darbininkų unijoj 
yra didžiausios tąsynės dėl va
dovybės tarpe senųjų unijos 
viršininkų ir taip vadinamos 
“rank and file” radikalų, ku
riems vadovauja Clarence Ir- 
wing ir William Spang. Tų va
dinamų “maištininkų” lokalai 
buvo suspenduoti pirm konven 
ei jos ir jiems buvę pranešta, 
kad nesiųstų delegatų. Bet jie 
siuntė ir tiek, tikėdamiesi, kad 
konvencijoj bus priimti. Tačiau 
viršininkai pasirūpino iš kalno 
policijos apsauga, kad atsikra
čius nuo “maištininkų”.

Tie “maištininkai” jau iŠ 
kalno ruošėsi prie kovos ne tik 
konvencijoj, bet ir teismuose. 
Pasisamdė garsųjį New Yorko 
advokatą Aaron Sapiro ir ėjo 
i teismą reikalauti indžionkši- 
no prieš unijos vadovybę. Ban
dė su teismo pagelba atgauti 
savo teises.

Tačiaus teismas nedavė in 
džionkšino dėl tam tikrų tech
niškumų. Kuo užsibaigs tos vi
sos tąsynės ir ką konvencija 
nuveiks, apie tai pakalbėsime 
plačiau kitų kartą.

— S. Bakanas.
(Tasa pusi. 3-čiamJ

su 
ža-

į Pittsburgho apylinkės 
kasyklas Harwick, Pa. 

kaipo kalvis prie kasyk- 
taupiai gyvendamas su- 
pinigų ir atvažiavęs j

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockvell SL 

Tel. Republic 972P

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
DEArborn 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

163 W. Washington St.
Kambarys 402

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
į susitarimo.

AKUŠERĖS

TAUPYKIT
PINIGUS!

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife
6109 S. Albanj 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage

> t eleetrie treat* 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

TRINER’IO
KARTUSIS VYNAS 

pataiso blogą apetitą 
prašalina pučkus nuo odos

AKIU SPECIALISTAI

NUO VELYKŲ LIKO
Didžiausis pasiri n k i- 
mas puikiausių, stip
riausių ir moderniš
kiausių čeverykų. Tik 
atvažiuokit į musų 

I krautuvę ir pasirinkit. 
Kainos čeverykų dabar nebrangios.

PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO. HALSTED STREET

SlrEDERAL Savings
Iand loan association 

OF CHICAGO
pinigus šioje Federalėje įstaigoje.Pradėkit taupyti savo

Gali pradėti taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.

Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Fedcral Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

, RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Canal 8887

Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Laidotuvių Direktoriai

s. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. PETKUS 
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

CHAS. SYREWICZEz
1344 South 50th Ayenue Cicero Phone Cicero 294

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvęs skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo<u- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavųnas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kre|vos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
kėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashlahd Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIU SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikeiis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILU

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio. 
- . .il.....,l'įl!..ll| ■ /■ ■ „...b . - ' / ' y ..........

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v, y. Nedėlioj pagal sutarti

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakare. 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Centrai 7464

A. Montvid, M. D.
West. Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 3557 

Vai. nuo 9:30 iki 8:30 vakaro. 
Nėra ofiso valandų seredomis.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 
vat, Nedėliomis nuo 10 iki 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

iki
12

9

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagąl sutarti.

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 3051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenae
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vat. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti ^Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeŪ Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vizą 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak; Nėr 
diliomis ir šventadieniais 10—12

f
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Pittsburgh’o Naujienos

patenkintos vi-

— Reporteris.

pabaliavoti ii

Stasys Rimkus

23 d. Lietuvių 
rengs išleistu-

Rusiška ir Turkiška Pirtis ii
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v.

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimų 
ir kapitalų Federal Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmų mortgičių. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką 
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

Liet\i-1 Magdė šį sykį atsiprašo sa- 
Kliubas rengiasi prie savo vo draugų ir prietelių, kad ne 

velykinio baliaus balandžio galėjo nieko parašyti. Mat, Ve-

and Woodland Avė. 
c* o o ;•?

S. PITTSBURGH, Pa.—
86 kuopa apvaikščios pir-

(Tasa iš nusl. 2-ro)

IŠ DRAUGIJŲ VEI
KIMO

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO

Įsteigta 1818 m. Maskvoje

100 proof — $1.20 paintė

ZUBROVKA—Smirnovo $1.60 
visose degtinės krautuvėse, kliubuose ir restauracijose.

DISTRIBUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS
BUCHANAN CO. Ltd.

7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogers Park 2900—Chicago, III. 
Specialės kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

NAUJIENOS, Chicago, UI

kime buvo susitarta maždaug 
sekamai: gegužės 21 d. rengs 
Skipičiui prakalbas Rymo Ka
talikų Federacija; gegužės 22 
d. Pittsburgho Lietuvių Drau
gijų Komitetas rengs prakal
bas, o gegužės 
Vaizbos Butas 
vių bankietą.

Reiškia, bus 
sos srovės.

PITTSBURGH, Pa. — SLA. 
3-čias apskritys stropiai ren
giasi prie wsavo metinio pikni
ko, kuris įvyks birželio 16 d. 
Adomo Sodne, Castle Shannon, 
Pa. Komitetas su komisijomis
jau antrą susirinkimą laikys . T
balandžio 26 d. ■ | MAGDE YRA LABAI

Tikietai jau yra platinami j UŽIMTA SU VELYKŲ 
iš kalno visoj Pittsburgho apy. ' ŠVENTĖMIS IR 40 VA- 
linkėj. | LANDŲ ATLAIDAIS

» » »
DUQUESNE, Pa. 

vių 
po
27, savo svetainėj, 156 Milford.lykų šventės, — reikėjo sueiti 
St. Uždarbis nuo baliaus yra! su kūmutėmis 
skiriamas Lietuvių Kambario j priegtam pas mus North Si 
įrengimui Pittsburgho Univer-'dėje buvo ir 40 valandų atlai 
sitete.

Lietuvių Kliubo darbuotojai 
remia visus žymesnius lietuvių 
kultuririius darbus, — yra pri
sidėję su aukomis prie antro
jo skridimo praeitais metais, 
o šiais metais rengia paren
gimą Lietuvių Kambario nau
dai.

grojo naujai ir specialiai pa
rengtą universiteto himną.

Paskui pakviečiama švento 
Jurgio Tautiškos parapijos cho
ras po vadovyste Jono L. Se
nulio. Sudainavo keletą dainų. 
Kalba P. Pivaronas ir tuoj at
liekama dokumentų pasirašy
mo ceremonijos. Universiteto 
kancleris John G. Bowman ta 
rė padėkos žodį varde univer
siteto lietuviams. Kalba Mrs. 
R. C. Michell apie tautinių 
kambarių prospektus ir reikš
mę. Kalba Dr. J. T. Baltrušai
tienė ir baigiama ceremonijos; 
su Lietuvos himnu.

Visi svečiai ir viešnios bu
vo pakviesti prie stalų ir pa
vaišinti užkandžiais. Po užkan
džių visi buvo pakviesti va
žiuoti eleveitorium į patį aukš
tutinį naujojo universiteto “flo
rą”, kad iš ten prisižiūrėjus 
į Pittsburgho miestą. Iš tik
rųjų, tai nepaprastas reginys 
žiūrint iš tokios aukštumos į 
žemės “dangų” elektros “žvaig
ždėmis” išdabinta ir į tą visą 
judėjimą, koks buvo matomas.

Šokių, Dainų ir Sporto Vakaras
ŠTAI KUR MUSŲ 
LES, PAVASARIO 
GAUTOS, ŠOKS 
ŠIRDIES. IR 
LINKSMYBE.

GRAŽUO-

UPO PA-
Iš VISOS

BUS DIDELE

MUSŲ PRAKILNAUS KARŽYGIO LAKŪNO

Leit. Felikso Vaitkaus

W »
NEW KENSINGTON, Pa.— 

SLA. 192 kuopa rengiasi prie 
baliaus, kuris įvyks gegužės 18 
d. Slavokų Sokolų svetainėj, 
1136 4th Avė.

Tai, tur būt, yra gyviausia 
ir darbščiausia SLA. kuopa vi
soje apylinkėje. Prisidėjo su 
aukomis prie antrojo skridimo 
praeitais metais; šiais metais 
irgi jau yra prisidėjus prie 
skridimo finansavimo.

» ® »
WASHINGTON, Pa. — SLA. 

258 kuopa irgi rengia balių ba
landžio 27 d. Miller’io svetai
nėj, kuri randasi adresu Jeff- 
erson

SLA 
mosios gegužės šventę su “chop 
suey” vakarienę ir šokiais Lie
tuvos 'Sūnų svetainėj, 818 Bel- 
mont St. Pelnas yra skiriamas 
Lietuvių Kambario įrengimui.

Vakarienės surengimui yra 
susidaręs komitetas vien iš mo
terų, būtent: B. Pivaronienė, 
M. Mažuknienė, Z. Karsokienė, 
M. Šimkienė ir O. Malokienė. 
O jei moteris ką daro, tai tik
rai gerai ir rūpestingai pada
ro, ypač northsidiškės.

— Korespondentas.

Dėl adv. Skipičio su 
tiktuviu

Veiks trys skirtingi ko
mitetai ir rengs tris 
skirtingus parengimus

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Balandžio 23 d. Lietuvių Pilie
čių svetainėj įvyko Lietuvių 
Vaizbos Buto susirinkimas. Su
sirinkime buvo tartasi dėl adv. 
Skipičio sutiktuvių.

Pasirodo, kad pas Pittsbur- 
ghi lietuvius vargu pavyks su
daryti vienas bendras komite
tas dėl sutikimo svečio iš Lie
tuvos. Bet kaip išrodo, tai gal 
bus išvengta ir varžytinių. Ro
dos, kad visų srovių darbuo
tojai yra linkę prie kooperaci
jos tame dalyke, jei tik nebus 
veidmainiški žodžiai ir nepa
sikartos panaši istorija, kaip 
buvo su Lietuvos nepriklauso
mybes sukaktuvėmis.

Tada kunigai bendram pasi
tarime irgi sakė, kad nereikia 
kliudyti vieni antriems. Tačiau 
po to pasitarimo savo bažny
čiose iš sakyklų rėkė, kaip už 
liežuvio pakarti, prieš bedie
vius, bolševikus ir nezaliežnin- 
kus.

šiame Vaizbos Buto susirin-

dai. Tad Magdei ir tenai rei
kėjo eiti net per tris dienas, 
kad apsivalius nuo griekų ii 
pasiklausius kunigėlių griaus 
mingų pamokslų.

Kitą kartą jums Magdė pa 
rašys apie viską: kaip ji šven
tes praleido, ką ji veikė su kū
mutėmis ir kokius pamokslus 
girdėjo atlaiduose.

__u — Jūsų Magdė.

Lietuviams buvo su
rengtos vaišės Pitts- 
burgho Universitete

PAGERBIMUI IR NAUDAI

Leit. Feliksas Vaitkus

F. Bulaw Aces, jaunuoliai sportininkai, išreikšdami vi
sų jaunuolių dvasių, nori šiame vakare šauniai pasitik
ti ir pagerbti savo herojų. Pusė šio vakaro pelno yra 
skiriama jo naudai.

Gydytojai Žino!
. ir jie vartoja 
skystus liuosuotojus
taipgi vartotumėt skysti, jeigu 
žinotumėt ant kiek geriau jus 

jausitės.
Skysta liuosuotoja visuomet gali

ma priimti tiek, kiek jo reikia. Jus 
laipsniškai galite sumažinti dožą 
Mažinime dozos gludi visas sekretas 
tikrios .ir saugios pagelbės nuo už
kietėjimo.

Klauskite savo gydytojo apie tai. 
Klauskite savo vaistininko, kaip sky
sti liuosuotojai pasidarė populiarus. 
Tinkamas skystas liuosuotojas yra 
naudingas ir duoda tinkama pagelbą. 
Jeigu doza pakartojama, vietoj to, 
kad priimti kassyk daugiau, jus pri
imate MAŽIAU. Iki viduriai regu- 
liariškai ir nuodugniai veikia be jo
kios pagelbos. '

žmonės, kurie patyrė ši komfor
tą, niekuomet nebegrįš prie tokios 
formos pagelbos, kuri negali būti 
reguliuojama! Skystas liuosuotojas, 
kuris daugiausia vartojamas, yra Dr. 
Caldvvell’s Syrup Repšių. Jame ran
dasi senna ir ąascara, x> ■ tai y ra NA
TŪRALUS liuosuotojai prie kurių 
nepriprasite. ' Jie prašalina aitrumą 
arba neveiklumą, nedarant jokiu ne
smagumų.

Idant prašalinti laikiną nesmagu
mą ir bloguma, pamėginkite Syrup 
Pepsir Vaistininkas ji užlaiko

SYRUP PEPSIN

Jųs 
jus

PITTSBURGH, Pa. — Ba- 
landžio 9 d., Lietuvių Kamba
rio Komitetas ir žymesni Pitts
burgho bei apylinkės lietuviai 
ir draugijų darbuotojai buvo 
sukviesti į Pittsburgho Univer
sitetą dėl Lietuvių Kambario 
dokumentų pasirašymo iškil- 
mių.

Dokumentų pasirašyme daly
vavo ir sudėjo parašus iš Lie
tuvių Kambario Komiteto seka
mi nariai: Petras Pivaronas, 
pirm.; Jonas Grajauskas—vice- 
pirm.; Juozas Baltrušaitis — 
protokolų raštininkas; V. Zam- 
bliauskas — finansų rašt.; Ado
mas Marčiulaitis — iždininkas; 
Kastantas Vaišnorius — komi
teto narys ir Dr. T. J. Baltru• 
šaitienė, komiteto organizato
rė.

Dokumentas buvo pasirašy
tas akivaizdoj universiteto pre
zidento, Dr. John G. Bowman, 
Mrs. R. C. Michell ir keletos 
kitų universiteto viršininkų bei 
profesorių ir įteiktas universi 
teto atstovams, kaipo lietuvių 
dovana — Lietuvių Atminties 
Kambarys.

Lietuvių rinktinės publikos 
buvo susirinkę virš 100. Iškil
mės buvo maždaug sekamos: 
programą atidarė universiteto 
iždininkas, Mr. Rupp. Taręs 
keletą žodžių, pakvietė univer-1 
siteto beną, kuris gražiai pa

TRINER’IO
KARTUSIS VYNAS 

prašalima nevirškinimą 
galvos skaudėjimą, stoką 

energijos

Parsiduoda

Linksma Žavejanti Dainų

Helena Vespendraite

Virtine

Albina Tnhkaitė

Tai bus neilgas, bet toks jvairus ir linksmas koncertas, 
kokio dar nėra buvę. Nes dainuos, linksmindami visus, 
dainos žvaigždės, ak, tokia daugybė žvaigždžių: Ber- 
nice Malelo iš Waukegano, Helena Vespendraitė, Al- 
bina Trilikaitė, Stella Rimkaitė, Stasys Rimkus, Kai
miečių Kvartetas, kuriame dalyvauja Pranas Pūkis ir 
Rukštelė, Merginų Trio: Valeria Ladigas, Antosė 
Mankus, Ann Jakubs, ir kiti.

ŠOKS V. BELIAJAUS ŠOKIKĖS IR ŠOKĖJAI

Jurgis Steponavičius

Džiaugsmingos Basketbolo Pabaigtuves
šiame vakare dalyvauja daugybė smarkiųjų jaunuolių, visi basket- 
bolo tymai, kurie laimėjo prizus Naujienų basketbolo turnamente. 
Laimėtojams čia bus suteiktos puikios sidabrinės taurės. S. Mažei
kos tymui pirmutinė dovana didžiausia sidabrinė taurė, J. Eudeikio 
tymui antroji dovana ir F. Bulaw tymui trečioji dovana. Ceennoni- 
jose dalyvaus “bigšatai”, kurie suteikė dovanas, Frank Zintak, Su- 
perior teismo klerkas, kongresmanas A. J. Sabath, aldermanas H. 
B. Connelly ir Justinas Mackevičius. O paškui prie Jurgio Steponavi
čiaus svaiginančios muzikos basketbolo tymai ir kiti jaunuoliai link
smai susimaišys su dainininkėmis ir gražuolėmis meilinguose pava
sario šokiuose. Bus vietos prisėski, pasikalbėti apie meilę, pasilinks
minti, išsigerti ir užsikąsti.

Šio Nepaprasto Smagumo Rengėjai yra BULAW ACES

VIKING TEMPLE SVETAINĖJE— EMERALD GATVIŲ 
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“EILINIAI NARIAI” PLIENO DARBiNiNKV 
UNIJOJE

Pittsburghe -laiko savo konvenciją Amalgamated 
Association of Iron, Steel and Tin Workers. Tuo pačiu 
laiku, už kokio bloko, kitoje svetainėje, konferuoja apie 
40 delegatų iš vadinamos “rank and file” grupės, šita 
grupė yra pašalinta is plieno darbininkų sąjungos ir 
jos delegatai nebuvo įleisti į konvenciją.

Kada unija atsisakė juos įsileisti, tai jie nubėgo į 
teismą ir bandė išimti “indžonkšeną” prieš uniją, kad 
ji negalėtų laikyti savo suvažiavimą. Bet teismas atme
tė “rank and file” reikalavimą.

Kas ta “rank and file” grupė, visiems aišku. Tai 
pseudonimas, po kuriuo slepiasi “ščyrosios” rųšies ko
munistai. Prieš keletą metų tas elementas dėjo labai 
daug pastangų įsiskverbti į plieno darbininkų eiles ir 
organizavo juos į savo “revoliucinę”, arba “raudoną” 
uniją. Bet, kaip kitose pramonėse, taip ir čia, šitos ko
munistų pastangos nedavė jokių vaisių, šiandie iš tbs 
komunistų neva unijos bepaliko tik “eilinių narių” 
(rank and file) komitetai be narių-

Darbininkai, kuriuos jiems pasisekė suklaidinti, 
patys nieko nelaimėjo, tik atsidūrė už organizacijos ri
bų. O jų dvasios vadai negali nieko geresnio sugalvoti, 
kaip kreiptis į valdišką teismą ir prašyti “indžonkšeno” 
prieš Uniją. Tai tau ir revoliucionieriai!

“L. žinios” prdiieša, kad“Re pėr sėiiiai Vilniaus Vadavimo S-gos pitmihmkas gavo iš apskrities Viršihinko i raštų. Jame kbnšitantuojami prasilenkimai Centro k-to su įstatais ir įspėjama Sąjuhgos . veikimą sustabdyti, jeigu jbs reikalų Vedėjas V. Uždavinys ir ateityje nesilaikys įregistruotų sąjungos įstatų, jeigu nežinos sąjungos reikalų. Pirmininką prof. Biržišką tasai raštas giliai paveikęs.”Prieš kiek laiko buvo pranešta, kad prof. M. Biržiška pasitraukė iš Vilniaus Vadavimo Sąjungos pirmininko vietos, motyvuodamas savo pasitraukimą tuo, kad jisai turįs daug neatidėtinų mokslo ir literatūros darbų.

Sovietų valdžia vėl ištrėmė į Sibirą dd senu socialdemokratų veikėju — Ežovą ir Zacha- rovą. Juodu išgabenti į Tomsko gubėrhiįą kaimą Kamen, už 150 kilometrų nuo geležinkelio.Už ką EžbV ir Zacharova yra nubausti, niekas nežino. Joks teismas jų neteisė. “Soc. VeSt- hik”, kuris eina Paryžiuje, mano, kad Stalino žvalgyba jifem dVidm atkeršijo Už pasiuntimą telegramos Franci jos socialistams ii* komunistams, sudariusiems bendrą frontą. Ta telegrama buvo išsiųsta iš Kazanės, kur Ėžqv ir Zhcharova buvo po policijos priežiūra. Pir- miaus juodu jau 14 metų išlaikyti įvairiuose kalėjimuose, koticentracijos stovyklose ir ištrėmime.Dabar ir vėl Sibiras! O vis tik už tai, kad Ežov ir Zacharova neatšižada savo socialistinių įsitikinimų ir neparsiduoda bolševikiškai diktatūrai. Hitleris arba Mussolini nepersekioja socialistų aršiau, kaip “komunistiška” Rusijos valdžid.

pastato pagoniškąjį kūno ide
alą.Homoseksualizmas užima svarbią vietą tam tikro Vokiečių jaunimo ideologijoje, ypač įžymesniųjų SS (Hitlerio gvardijos) —studentų ir inteligentų—tarpe, ir tos jų tendencijbš įdomiai prasilenkia su nacių valdžios pastangomis didinti trečiajame

FINANSINIS KRACHAS GRASINA “TRECIAJAM 
jį:?: C REICHUI”

Visas pasaulis žino, kad hitleriškos Vokietijos fi
nansai yra labai prastam stovyje, nors valstybės banko 
prezidentas ir ekonomijos ministoris Schacht’as sten
giasi kaip įmanydamas šitą faktą paslėpti. Vokietija 
vartoja dviejų ryšių markes: vienas vidaus rinkai, ki
tas užsieniams. Pirkliams, keliauninkams ir kitiems 
žmonėms, kurie turi mokėti pinigus svetimose šalyse, 
valdžia duoda tam tikrą apribotą sumą markių,..iškei
čiamų i auksą.

O šalies viduje cirkuliuoja markės, kurios jau se
niai nebeturi savo originalėš auksinės vertės; bet ka
dangi keisti šitas markes į kitų šalių valiutas arba j 
auksą yra uždrausta, tai iš paviršiaus nematyt, kad Vo
kietija yra giliai įbridusi į infliaciją. Formaliai ji dar 
vis neva laikosi auksinio standardo.

Bet nacių “trečiamjame reiche” dalykai, matyt, jau 
priėjo prie to, kad ir paviršutinišką valiutos tvirtumą 
pasidarė beveik negalima išlaikyti. Kraštui grasina at
viros infliacijos pavojus. O infliacijos vokiečiai bijo ar- 
šiaus, kaip maro. Nes jie jau yra pergyvenę vieną in
fliaciją, kuri sunaikino visas žmonių sutaupąs ir paver
tė beturčiais smulkiuosius biznierius. Iš šitų nusigyve
nusių miesčionių susidarė daugiausia Hitlerio sekėjų 
masės.

Įvykus naujai infliačijal, žriionėš gali sukilti prieš 
“fuererj” Pramatydami šitą pavojų, du reicho (valsty
bės) banko direktoriai viešai įspėjo valdžių kirsti savo 
išlaidas, idant iieatšitiktiį katastrofa. Vienas tų banki
ninkų, vice-prezidėntas Dreyse, pareiškė, kad “naciz
mas” sunaikintų visus savo laimėjimus politikoje ir žū
tų, jeigu jisai nesulaikytų krašto nud infliacijos pasi
kartojimo. Kitas banko direktorius, Blėssing, kalbėda
mas per ekonominio žurnalo špaltas, nurodo, kad val
stybės ūkyje reikią daugiau taupumo, nes ekonominės 
krašto jėgos esančios taip susilpnintos, jogei jos gali 
galutinai išsisemti.

Bet kažin ar ne per vėlai šitie bankininkai ėmė 
stabdyti Hitlerį? “Naciai” užsimojo suorganizuoti stip
riausią Europoje armiją. Militarizmas ją traukia į 
bankrotą. Nuo militarizmo Vokietija bus išgelbėta tik
tai tUofilėt, kai būš nuversta Hitlerio diktatūra.

Erotika ir Seimą Šių Dienų Vokietijoj
(Tąsa)Jaunimas yra tiek užimtas ir įvargintas politinės veiklos ir sunkios tarnybos įvairiose organizacijose, kdd laiko privU- tihiam gyvenimui jis nebeturi. Nesenai vienas jaunas hitleri- hinkas kaž kokio Žurildlisto paklaustas: “Na, o ihbterys?”, atsdkė: “Neturiu kada apie jas galvoti. Vakare tiek esu nusigalavęs, kad netrokštu daugiau nieko, kaip pdniiego- ti tą keletą valandų pats vienas.” Vo- kiėtijbš ■ nietgii^ėlėmS labai dažnai sapnuodavosi karbdHd paveikslas. Tačiau sunkioje gyvenimo mokykloje buvo išaugusį nauja moterų karta, ktiri išmoko labiau žiūrėti nio- raiiiiėS vyro vertės, nekaip j o, kad ir labai imponuojančio, kostiumo. Draugė, bendrininke, patikimoji, bičiiilė —toks hatijas mergaitės tipas pakeitė sentimentališką, ašarojančią “Backfisch” ir patelę — vyro vergę. Sunkios karo ir pokarinio meto sąlygOS bltVft atnešusios Vokietijon datig labai sveikintinų permainų.Tačiau šiandien erotinis gyvenimas Vokietijoje vėl seka šį dainos posmą: “Dėr Solda- te, der Sojdate ist dėt scdidti- ste Mann im ganzen Staatė” (kareivi, kareivi, tu visoj valstybėj ididžidusias ^tažiiolil). Uniforma vėl turi erotines prasmės. Tuo atžvilgiu Vokietijoj vėl neraminančiai kyla specifinis didžiojo karo išvakarių sentimentalizmas, žmogaus vertybę Vokietijoj dabar nustato pagal jo išorę, jo “šaunias,” feldfebelio įdiegtas manieras. Tai visai atatin'ka Hitlerio direktyvas:“Mergaitė turi žinoti savo kavalerių. Tai tautos interesas, kad patys liarmortingidu- sieji kūnai susitiktų ir susijungtų, dubdami tautai gražius vaikus. Net prieš karą karfeiviškos inankštos tikslas nebuvo tik fiziškas atskiro žmogaus forrtihvimds, bet taip pat ir tos mankštos įtaka į lyčių santykius. Mergaitė kareiviui atiduodavo pirmenybę prieš šiaip pilietį”.Tas pat Vokietijoje ir šiandien. Uniforma nustelbia civilinį apdarą. Seni, prieškarinio raugo žmones sveikina tą “gerų šėilovės laikų” grįžimą. Grįžo dvišaka moralė: vyCas—namų tironas ir moteris—prirakinta pHe namų ir vq|ikų. Seksualinio šnipinėjimo manija, gausybė skundų prieš kaimyno “nedorumą”, lydi vyriausybės propaganda, kufi vedama tokiais šiai obal-

siais: “vokiečių moteris nerū
ko,“ “vokiečių moteris nesida- 
zo“ ir t. t.Daugelis jaunosios kartos nepatenkintai žiuri į tą “am
žinojo į ilisterio“ grįžimą; filisteris, miesčionis tesidžiaugia ta “revoliucija”, kurią naciai vadina i pačia didžiausia Vokietijos istorijoj.Pažyrtiėt'hlU, kad kovoti prieš seksualinį farizeizmą pirmieji ptadėjo SS (Hitlerio 
gvardijos) nariai; o kampanija už tai‘, kad vokiečių moteris herhk^tų ir nevartotų kosmetikos,-d liovėsi dėl gana juokingų'* priežasčių: papirosų ir kosmetikos fabrikantai,’ ne be pagrindo nusigandę, kad sUhiaŽčš jį apyvarta, ėmė kelti tjridkffią... Tad vokiečių ihbtėrįš? |Vel ruko ir tepasi skruostus.’ Ijcista jai ir mad- niai rėdytis — kad vyrams getiaU patiktų. Bet praktiškai moteris dabar jokio vaidmfens nelošia. Iš visur ją stumia — ir tai tik iš politikos bei profesijų: dėl valdžios priemonių, žeminančių inoters vertybę, auga diiiifeminizmo sąjū
dis, kutį Skatina, be to, ir ho- 
mosekšUalizihaš, vis labiau labilu beįšigalįs kareivinių at- mosf eroje.Vokiečių jaunimas priverstas gavėtiti vyrų kolektyvUO- šė; jis drgahizUotas, uniformuotas, stigriipuotas vienetais —trii darbo stovyklose, tai kareivinėse, tdi nacionalistinėse ObgUriižacijbše. Toks gyveniinb btidaš negali neužakcentuoti 
hambsekslializmo polinkių. I^UoiatiniS buvimas vyrų tarpe, neturėjimas laisvo laiko ir medžiaginių išteklių priva- tiš'kam gyvenimui tuos polih- kius skatina tiek pat, kiek ir viešoji opinija, kuri moteryje mato žemesnį už vyrą padarą.Tam tikroje vokiečių jaunimo dalyje hdmbseksualizrtias turi savo tradicijas, paeinančias iš laikotafpid, kai Vokietiją buvo apėmusi vyriškų šą- jungų-sąjUngėliį mada. Jradicijbj sroves: viena jų — grubi, išaugo iš jaunų vyrų susikimšimo kareivinėse ir stovyklose, kur homoseksualizmas atsiranda tiek pat lengvai, kdip ir prūsiškose junkerių mokyklose ai* angliškuose interria- tUbsė; įdomesnė yra antroji srovė: ji^— sąmoninga, jai hbmosėksUalizmas — tai šo- pialinis principas. Tos srąvėš Įtaka reikia aiškinti didžiulės vokiečių jaunimo dalies (išpažįstant “naująją pagonybę”, kuri prieš krikščionybę, kaip iiieileš ir aistros priešininkę,

- , • Tojgalima skirti dvi . ji

rėti realistiškai, grumdamasis su visais prietarais ir kliūtimis, ktvriuos jam statė auklėjimas ir aplinka.Santykiai lyčių tarpe • tapo bė jokios abejbhės svbikėSiii ir širdirigešhi. Ar buVo galima kas nors, prikišti Vedyboms draugo su drauge, dirbančiais [Savo darbą, kad atsispirtų ekonominiams sunkumams, ir plėtojančiais savo dvasios interesus?Prostitucija ir venerinės ligos buvo smarkiai sumažėję. Viešieji namai buvo panaikinti. Dąbar juos vėl leido. Konkubinatas draudžiamas ir įstatymu persekiojamas.Šubrutalėjimas, militaristinio auklėjimo pasėkoje, masinių Vedybų fabrikacija, kad padauginus ir išlaikius “germanų rašę*’, homoseksualizmas, neišvengiamai kylantis iš moters pahiėkinimo ir vyriškų gyvenimo formų dominavimo ir šalia to -— štai trečiojo reicho “dorovės” elementai, štai ta erotinė atmosfera, kurioje bręsta naujosios vokiečių kartos.Nepažindamas prieškarinių Į laikų, Vokiečių jaunimas neturi nuovokos, į kokį “ewige 
WiedterkeHr” (amžinąjį grįžimą) anbt Nifetzšchfe’š, stumia Jį VokifetijOs “atnaujintojai”.Ir jUb ilgiau trečiasis reichas siautės, juo Sunkiau bhs vai-

: reiche gimimų Skaičių (pažymėsime, kad didžiuma hitlerininkų vadų — neVedę)...Apiė Vaimenį, kurį liomod sekšualizmaš lošia hitlerininkų—smogiktį tarpe, vokiečių visuomenę praeitų nietų vasarą painformavo pats “Fuh- rCr”; malšindamas smogikų sukilimą, Hitleris iŠlėidd į vį-l suoihehę pasiteisinamąjį atsišaukimą, kuriame 'savo kruviną ddrbą tarp kita ko motyvavo “šiaubingii išivirkimU”, kurį jis neva atidengus smogikų viršininko keohm'o ir kitų jtj vadų butuose... Apie Roė- hm’o ir kitų homoseksualizmą Hitleris žiHojo jau labai Se-I hai ir pažymėtinas tėra to de- mogogo cinizmas, kuriuo jis hehormalius didelės Savo ‘elito” dalies įpročius skundžia “normaliai” vokiečių tautai, raginamai vaikus gaminti.Homoseksualizmas mažhe visuose despotizmo režimuose turėjo lemiamos įtakos; pavojus, kuris verčia jį rimtai atakuoti ir smerkti, atsiranda tuomet, kai homoseksualizmo I kUošė atitaisyti tai, ką jų tė- atmOsferoje Vyksta politinė ir vai pagadino.kitokia korupcija, 'kaip tat V. Kaunėckus.prieš karą iškilo vadinama- - jam “Ėtdenburgo skandale^, į kurį buvo įpaniotas kaizerio 
Vilhelmo II dvaras; arba, kai vyriškasis idealas išsigema į cezarišką didybės maniją* kas savotiškoje homoseksualizmo riTTVniTTtn, Rašo DR; T. DUNDULIS, atmosferoje nėra retas daly- ,.x . ..kas; arba pagaliau, kuomet Gydytojas-Chirurgas, Chicago. homoseksualizmu naudoj asi ŠLAPUMO AKME- politinei karjerai daryti, kas ° v “trečiajame reiche” yra nere- . NYStas dalykas. ——. .—

(,Sbkratine yda”, kuriai ver-Į šlapumo akmenys susifor- gauja daugybė naujosios Vokietijos vadų, užuot beskleidū- si seiiOVėS graikų grožio idealą, pagimdė sbksualinį vCidmai- 
nybę. Reikia vengti neerziriti viešoji hvioftionė* krikščioniškai- miesčioniškoj dvasioj išugdyta, reikia stengtis nekenkti savo blogu pavyzdžiu ^nacionhlsocia- lizmo politikai, skelbiančiai, kad šeima ir moterystė esąs visų didžiatisias jos rupesnis.“Naujojoj Vokietijoj” giihė 
naujas tartiiif ižiftias: vienoje pusėj — tam tikrų nacionalsd- ciaiižmO vadų užkulisiai ir tani tikros jo jaunimo dalies koncepcijos; antroje — oficialius morale, dorybių pamokslai, himnai moterystei, gimdyfnd skatiiiirtiaš. Kas galima šeimininkams, tas draudžiama valdiniams, tinkantiems, gferiausiU atveju, vaikus gaminti; elitas gi turi šavo privatinę “aukštesnę” dorovę, savo ypatingus stabus.Įdvasintas, sublimuotas homoseksualizmo pavidalas trečiajame reiche yra retas dalykas; jo negalima ir beieškoti ten, kur vyrauja brufališkas kazar- mės šiurkštumas
Sokratų puotos laikų Atėnai (paghl žinomąjį Feuerbacho paveikslą), bet žiaurių, prie kraujo sriubos puodo ugdomų spar- tiečių valstybė.Įvesta reglamentacija ( policinė prostitticijos kontrolė), it tuo budu, kaip it kaizerio laikais, seksualinis gyvenimas nukreiptas i nenormAliškas Vėžes;Po karo vokiečių jaunimas buvo bejžengiąs į sveiką erotinį gyvenimą;* nacių valdžios priemones jį urnai vėl nustūmė prie atgyventų dorovės sąvokų; kubų iiiekaš nebelaukė grįšiatit.Hėšpublikbs laikotarpyje, kuriam naciai prikaišioja “dorovės nukrypimus” ir “papročių sulaukėjimą”, dėl kurių kalti buvę, anot jų, bolševikai ir žydai, jaunimas j meilę ėmė žiu-

tonas ir landsknechtų ncatgimsta čia

“uždrauštoš” orgijos,

SVEIKATA

lia tokį aštrų skausmų, kaip inkstų akmenys, ypatingai kada mažas akmenėlis pasiliuo- suoja iš inksto ir dasigauna | inksto trubelį, kur dažniausia tokie akmenys sukliuna slinkdami štdpumo Srove iš inkšto j pušlę. Skausmas Užeina staiga šone arba strėnose be jokio aiškaus sirgimo ir esant gerame sveikatos stovyje. Skausmas visu greitumu bėga žemyn iki gėdikaulių apierubės ir kaikada het į šlaunį ant tos pačios pusės, kur pasireiškia akmenys. Neretai akmenys sukelia jausmą šlapintis, bet šlapinimosi aktas esti neprbdtik- tyvis ir dažnai šu nepakenčiamu skausmu, šlapumas neretai pasireiškia su krauju, bet ne visuomet. Kada užeina nepakenčiamas skausmas, ligonis apsipila šaltu prakaitu ir kaikada apalpsta. Kąikada skausmas laikosi per keletą valandų arba ir keletą dienų. Kada akmuo pasiliuošuoja ir praslenka per inkštų trubelį, skausmas urnai pranyksta iki heat- slenka kitas akmuo tuo pačiu taku arba ant antros pusės iš kito inksto, šlapumo akmenų* skaudėjimas užeina nereguliariais periodais. Atsikartojimo tankumas priklauso nuo formavimosi proceso.Be pagelbos akmenys patys per save nepranyksta, bet išvysto komplikacijas, būtent, sustabdymą šlapumo, infekciją šlapumo organų ir šlapumo takų. Pasėka komplikacijų gali būti mirtis.
Kultūra No. 3.

Turinys:
Kaip lengvinti ūkio sunkumus.
Europos Dangus niaukiasi.
Jaunosios kartos krizė.
Abisinija Afrikos dalybose.
Gyvenimas.
Poezija, Apisakos ir t. t.

Galima gauti
NAUJIENOSE

Kaina 45c. . . •
Tai naujas ir įdomus numeris, tik 

ka gautas iš Lietuvos.miioja panašiai, kaip ir kiti akmenys sluoksniais. Ne vienas iš skaitytojų yra girdėjęs ir apie šlapumo žvirgždus, šlapumo žvirgždai skiriasi nuo šlapumo akmenų tuo, kad pastarieji formuojasi sluoksniais, o žvirgždai esti tiktai mažyčia Sukietėję šmoteliai medžiagos be. jokių sluoksnių.Priežastys šlapumo akmenų nėra visai aiškios. Tam tikros rųšies šlapumo akmenų forma- vimoš, kaip patirta, paeina nuo pakitėjimo šlapumo, šlapumas pakitėja dažniausia pas senesnius žmonės nuo infekcijos šlapumo pūsles. Taipgi yra manoma, kad akmenų formavimasis žmogaus šlapume arba šlapumo takuose priklauso taipgi ir nuo klimato, vandenio ir valgio. Suglaudus šiuos nužiūrėtus faktus, tyrinėtojai nustato bendrą pagrindinę nuomonę, kad sU- tirštėjimas šlapumo ir jame ėšant mažų šmotelių kietos medžiagos — šlapumo druskų, sb- daro atatinkamą medžiagą pradiniam šlapumo akmenų beši- formavimui.šlapuipo pasireiškia perioduose, šimt metųapie penktadešimt metų. Taipgi pasitaiko akmenų šlapumo takuose ir pas ką tik gimusius kūdikius bei pas jaunuolius.Chemišku žvilgsniu šlapumo akmenys yra įlė vieiios rųšies. Akmenys, kurie prasideda inkstuose, skiriasi nuo tų, kurie prasideda šlapumo pūslėje. Vienos ar kitos rųšiles akmenys, nežiūrint, kur jife atsiranda, inkste ar pūslėje, sukelia žalingą netvarkingumą šlapumo organuose. Jie užtvenkia šlapumo lataką ir pasėka to yra įdegimas inkstų arba pūslės.Irtkštų akmenys rėtesniuose atsitikimuose formuojasi per ilgą laikiį be jokių simptomų, žymiausias inkstų simptomas yra gU jokis kitas

Pinigų Siuntimo Skyrius atdaras kasdien nuo 8 v. ryto iki 8 vai. vak; Nedėliomis nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. 
....................... ...... —n........... i f

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
befaulted ir tlndefaulled 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokdvimu. Duodame 

Coilatėral Paskolas.

Chapmaft and Co^ Ine.
IŽO S. La SaUe St

Tel. Franklin 0576

M

34 Metus Vidurmiestyjė 
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARRISON 0751akmenys dažniausia dviejuose amžiaus — pirmais dvide- žmogaus amžiaus ir

I ■ Opposfte pavi^ Store, Zū Floef, I

' i akmeny skausmas. Var- sirgimas sukc-

Vasarinė
EKSKURSIJA

LIETUVON
Asmeniškai vadovaujama 
H. STEPONO BERGEN

Iš New Yorko i 

KLAIPĖDĄ 
per Šouthampton arba 

CherbourRą

Birželio 19,1935
Laivu BEftENGARIA 

(52,226 tonai)
Del platesnių informacijų krei 
pkitčs i vietinį agentą arba i

CUNARD WHITE 
STAR LIMITED 
346 North Michijran Avė., 

Chicago, III.
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Ką moterys užsima
no, tą jos ir padaro
Nereikta toli eiti, kad persitik

rinti, paimkime kad ir Mote
rų Kliubą.

Kuomet musų moterys pasi
ryžta ką padaryti, jos padaro.

Jei jos ko užsinori, jos pa
prastai tai ir gauna.

Apie jas mažiau kalbama, 
negu apie vyrus. Paprastai įsi
vaizduojama, kad moteriškės 
sėdi namuose, kloja lovas, da
ro pusryčius ir vakarienes ir 
nekantriai laukia, kad vyras pa
girtų jų kepinius ir virinius. 
Manoma, kad jos tik pančiakų 
skyles lopo ir prausia išsimur- 
zinusius vaikus.

Jeigu taip iŠtikrųjų butų, 
musų įvairus veikimai, norai 
nevisuomet ir rtetaip lengvai 
butų įvykinti. Jei reikia kur ką 
surengti, bilietus išplatinti, iš
judinti žmones — palik tą dar
bą moteriškėms^ o jos kaip rei
kiant jį padarys.

Gal daugiausiai savo gabu
mus toje srityje demonstravo 
veikliosios Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo narės. Jei jos 
ką užsinori ir pasiryžta ką pa
daryti, jos savo atlieka taip, 
kaip vyrai nei svajote nesvajo
jo.

Dirba ir agituoja...
Tos narės, veiklios moteriš

kės dabar ypatingai sunkiai 
dirba. Jos planuoja, jos galvo
ja. Jos skraidžioja po visą Chi- 
cago ir bilietus pardavinėja. 
Jos tvarko, rtiošia, kalba ir 
agituoja. Dirba ir agituoja, kad 
jų Aviacijos Šokiai Įeit. F. Vait
kui pagerbti ir jo skridimo nau
dai butų kuo pasekmingiausi.

Tie šokiai įvyks rytoj vaka
re, Southmoor viešbučio svetai
nėje, prie 67th ir Stony Island 
gatvių. Kadangi vakaras jau 
beveik čia, tai visos veikliosios 
moteriškės ir susirinko pereitą 
trečiadienį susirinkiman, Chi- 
nese Village” kambariuose, 
prie 63-čios ir Western gatvių 
ir ten ėmė rokundas vesti ir 
ruoštis iškilmingam šeštadie
niui.

Ten Southmoor puošnioj Ve- 
netian salėje hevien svečiai 
bus šokinami meiliųjų šeimi
ninkių, ne vien vaišinami. J. 
Byansko muzika ne vien kadri
lius, polkas, valcus ir fokstro
tus gros.

Kas gaus radio?
Kliubietės ttirės šokiuose 

ALTASS’o radio aparatą, RCA 
Victor, kuris buvo padovanotas 
trumpą laiką atgal įvykusiam 
ALTASS bazarui. Radio apara
tas teks vienam iš atsilankiu
sių, jei kuriam iš jų teks būti 
tiek laimingam. O gauti radio 
tą vakarą — kas nors jį gaus. 
Tad rengėjos ir kviečia visus 
tuos asmenis, kurie turi pasi- 
pirkę radio bilietus atsilankyti 
šokiuose ir būti prisiruošiu- 
siems jį išsivežti —-jei teks to
kia laimė.

loniausį vakarą kariu su kliu- 
bieiėmis. Bilietus galima gatiti 
pas visas Kliubo narės, AL
TASS centre ir “Naujienose”. 
Jie yra po $1. —Moteris.

Šiandien Ciceriečiai 
atlieka savo dalį

Įeit. Vaitkui
Jo pagerbimui ir išlydėjimui' 

šiandien rengia vakarą

CICERO — Raudonos Rožes 
Kliubas ir Lietuvių Moterų Se
serų Draugija sujungė rankas, 
kdd šįvakar prisidėti prie tin
kamo Įeit. Vaitkaus išlydėjimo 
didžioj on kelionėn.

Šįvakar ciceriečiai susirinks 
į Liuosybės svetainę, kad pa
rodyti savo pagarbą ir paramą 
jaunam herojui, kuris taip ne
trukus pradės pavojingą žygį. 
Ciceriečiai pasirūpins, kad jų 
kolonija sAVo atliktų, ir, kad 
galėtų pasakyti, jog mes rūpi
namės, kad Vaitkus išskristų 
pilnai aprūpintas, be rūpesčių.

Liuosybės Auditorijoje abi 
stambiosios Cicero organizaci
jos rengia iškilmingą vakarą ir 
šokius, kurių pelną skiria “Li
tuanicai II” ir jos lakūnui.

Bus ten margas programas 
ir ceremonijos; bus ten AL
TASS valdybos atstovai, kad 
įteikti duosniesiems cicerie- 
čiams jų aukų paliudymus; bus 
ten geroji Rudako Silver Cres- 
cehts orkestrą, kad parūpinti 
linksmą muziką šokiams.

Išspręs Maytag vvasherio 
likimą

0 galiausiai — bus ten ir 
ALTASS bazaro Maytag washe- 
ris. To washerio likimas ir bus 
išspręstas pas ciceriečius. Kam 
jis teks, kas bus laimingasis, 
dar negalima pasakyti, bet šį
vakar gilioji paslaptis bus ati
dengta. Ir*kas tą paslaptį no
rės sužinoti, yra prašomi atsi
lankyti pas ciceriečius ir pas 
juos pasisvečiuoti.

Pradžia 7 vai. vakare.
“N.” Rašėjas.

“Jaučiasi kaip pui
kiam viešbutyje”

Ekskursantas pasakoja apie lai
vą “Gripsholm”, kuriuo va
žiuoja ekskursija Lietuvon

kambariai dideli, valgis geras, ir 
patUrhavimas toks mandagus, 
kad visą laiką mes jautėmės, 
kaip kokiame dideliame viešbu 
tyj beesą.

Todėl visiems savo draugams 
ir pažįstamiems patariu važiuo
ti šiUom laivu, o Užtikrinu, kad 
nesigailėsite.

JėigU aš suspėsiu savo reika
lus iki tam laikui sutvarkyti, 
tai ir aš su juom važiuosiu.

—Frank Winča.

sekmadienį, balandžid 28 d. Bu
sime Visi, brisiu ii* aš.

Jūsų Norius.

RADIO
Peoples Krautuves pa

sižymi leidžiamais 
programais

Northsidiečių pasi
linksminimo va

karas
šeštadienio vakare, balandžio 

Apr. ^7 d. Ndrthsidės ALTASS 
skyrius Mil-Roj Hali, 1564 N. 
Dameh Avė., turės šaunų va 
karą baudai F. Vaitkaus skri
dimo į Lietuvą.

Northsidiečiai visados remda
vo savo tautos naudingus su
manymus. Atsilankydami į šį 
parengimą prisidėsite prie už
baigimo didelio darbo. Nuskri- 
dimas į Lietuvą” “Lituanicos 
II” siiteiks musų jaunai atgi
musiai lietuvių tautai daug gar
bės.

Visi turėsim progą pasilinks
minti prie geros muzikos.

—Busiu.

“Verdantis sezonas”

Praeitą antradienį, Peoples 
Krautuvių radio programas 
^perduotas |7-Įtą Valandą va
kare iš stoties WGES patiko 
klausytojams. Nuo pradžios 
iki pabaigos jis buvb įdomus, 
gražus ir pilnas gerų minčių;

L. V. Dainos choro grupė 
labai tartinai išpildė eilę gra
žių dainų, operėtiškų ištrau* 
kų ir liaudies dairtų, kUrids; 
žinoma, buvo parinktos mU* 
ziko J. Saurio. Taipgi sološ 
ir duetos lygiai pasižymėjo.

Kalbėjo J.r Mackevičius.
Na, o tarpuose dainų buvd 

įdomių kalbų. Kalbėjo Dr. 
Suzana Šlakis, M. D. iš svei
katos srities; kalbėjo komeri 
cistas Justinas Mackevičius; 
apie valdiškas paskolas na
mams, kaip ir kur jas gauti. 
O programo vedėjas J. A; 
Krukas pateikė eiles įvairiiį 
pranešimų ką musų draugijos 
bei organizacijos veikia, ir 
įdomių žinių iš prekybos sri
ties. B. T.

alų jaunuoliams, kurie patys 
atėiha abba tėvhi juoš atsiun
čia pafhešti alaus nahio. Ne
svarbu; krid jie hlfrėš ir r aštri- 
ką nuo savo tėvų prašant 
duoti alaUš. Taisyklė aiškiai 
pasaką krid nėpiliiamečiams 
nevalia parduoti, dykai duoti 
abba pristatyti.

kita gdna svarbi taisykle 
yra ta, kad taveriio savinin
kai tiiri laikyti savo laisniuš 
viešai iškabintus, o ne pdslėp*- 
tus registėryj ar kur kitur.

Dar viena pastabu apie tū
lų degtinės firmų gudrumus, 
kurios pilstą degtinę į kvor
tas ir laip vadinamas penktas 
(5ths). Dažniausiai būna už
rašyta 4/5 (įuart. Kas reiš
kia, kad tėra tik keturi penk
tadaliai kvortos. Kuomet čie- 
la kvorta*, tai užrašbma One 
Quart. Taverno savininkas, 
kuris nesupFanta to skirtumo, 
dažnai ąįišigauria, manyda
mas, kad jis nuo ano sales- 
mano pirko tokią pat degtinę 
datig pigiau, rtėgu kiti ją par
duoda. Tikrenybėje tai jis 
pirko pigiau todėl, kad j ant 
prisUtė mažesnę riiiėrą.

— vbA.

L. U. Č. Špėcial Mėet 
ihg Sunday.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. i. Vondrak v Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo 
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET(ARTI WOOD ST.)

WE ARE COOPERATINGsCENTRAL CEMENT 
^Construction Company

NOT INCORPORATED
AL. DALIEGE, Vedėjas 

3221 So. Leavitt Street
Tel. LAFAYETTE 7074 CHICAGO, ILL.

Pavelytas Kontraktorius 
PERKELIAME NAMUS IR IŠLYGINAME 
ŠALIGATVIUS, CEMENTINES GRINDIS.

Dedame Reinforced Concrete Pamatus prie Seną ir Naiiją namų 
Darome Apskaitliavimuš Tiesiame Privažiavimus Porčius 

Visas Darbas Garantuotas Sienas—Stepsus Blocks
Ant išmokėjimą nuo 3 iki 5 metą

Mes kooperuojam 
su Federal Hou- 

sinff Aktu.

Patėmijau “NAUJIENOSE” 
kad gegužės 25 d. š. m. išplau
kia Naujienų ekskursija laivu 
“Gripsholm”. Todėl, noriu pra
nešti visuomenei, kad 1933 me
tais aš važiavau aukščiaus mi
nėtu laivu per “NAUJIENŲ” 
patarnavimą ir turiu pasakyti, 
kad laivas man labai patiko, nes
w .................................. .....................

. _____________ — ______________ •_______________ i

Malonu matyti tokį įsisiūba
vimą musų viešajame gyveni
me, tik gaila, kad taip geri da
lykai ateina “bunčiąiš”. Kalbu 
apie šiuomlaikinitiš viešuosius 
parengimus. Visi ir visur ren
gia ir vieni dar puikesnį už ki
tus) " taip kad prisieina pasi- 
krapšyti pakaušis, sprendžiant 
kur ir eiti.

Bet šį. sekmadienį - puikesnio 
ir naudingesnio išėjimo sunku 
bus kur surasti kaip jaunuolių 
rengiamas dainų pokilis su kla
siškais šokiais, sportu ir mu
zika puikiausioj svetainėj, bū
tent South Side Viking Templė, 
prie 69 ir Emerald avė., kur 
duoda šaunų parengimą vadi
nami Bulaw Aces.

Ten dalyvauja solistas St. 
Rimkus, p-lė S t. Rimkaite, Al. 
Trilikditė, Sarasevičius, Pūkis, 
choristai, Beliajaus šokėjų gru
pė, sportininkų celebracijos, — 
taurių įfeikimaš nuo Naujienų 
tiitnamento ir daugybė kitokių 
linksmybių.

Visas programas čiagimių 
jaunuolių sudarytas iš geriau
sių spėkų, o iiauda rilio to pa
rengimo visa skiriama ALTASS 
fondui, šokiams gros garsioji 
Geo. Stbphens Revelers orkest
rą. Įžanga tik 25 centai ypa- 
tai. Pradžią 6 vai. vakare, šį

Pasarga tavernų sa
vininkams

kai- 
bu- 

vo nubausti už nepfišilaikymą 
valdžios nustatytų taisyklių 
(reguliacijų), , liečiančių ta
verno biznį.

Ypatirigai , pastebėtina yrd 
tas patvarkymas, kad tavernd 
savininkui , neyalia parduoti 
Vi, pusę arba- čielą bačką 
alaus savo kostumeriams. 
Taipgi reikia vengti parduoti

Man teko patirti, kad 
kiirje tavernų savininkai

Thc Lithuanian University 
Club edllš U šp.ecial nieeting 
at the Congrešs Hotel, Sunday 
April 28, 1935, 2:00 P. M.

It is very important thai 
all męmbers attend ,as mat- 
ters of policy and great im- 
portance have to be deter- 
mined. 5. Vilis.
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JUS GALITE PASTATYTI PAMINKLĄ

PRIEŠ KAPINIU DIENĄ
Akmens yra pilnai priruošti dėl užrašų. Mes pastatome pamin

kius šerpui, Chetry, Sudento, Bągočiattš it kitus.

E. yVUNDERLICH GRANITE C0.
ITIIEŠ TAUTIŠKAS KAlPINfeŠ

MMMBM IUIU »■■■■ «■■■*

GERAS IŠPILDYMAS
NĖRA UŽTIKRINTAS DALYKAS! 

DEL — EKONOMIJOS; GREITUMO, 
KOMFORTO IR SAUGUMO 

NUTONUOKIT SAVO KARĄ

CHICAGOS OFISAS

3654 S. Damen Avė
Tel. Lafayette 0952—0953

SENIAUSIA FIRMA 
Narys Western Šbciety of Engineers

Leo Krumdieck
GENERALIS

STATYBOS
KONTRAKTORIUS

PATAISYMAI, PERSTATYMAI, 
STATYMAS GAZOLINO STOČIŲ.

OAK PARK OFISAS

946 Ni KenilMtorth Av
Tel. Euclld 8422

GERESNIS MAISTAS
ŽEMESNĖMIS KAINOMIS! 

, pas MIPVVEST STORES!
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Balandžio 26 ir 27 d. d.
SPECIALIAI ŽEMA KAINA!* įjs “Midwest” puikiausi 4 ffc

OA GOLDEN SANTOS 1 Uf|
v X 3 £k.47c „7Ū. i vGsv.

“Beech-Nut” KAVA Ienas 31C
“SNO-DOE” SHORTENINtl :........  sv. pak. 2 už 27#
“MIDAVEST” ROLLED OATS ..........  20 unc. pak. 8#
“MIDWEST” TYRUS PRESERVAI .... sv. džiazas 19# 
MILKAS Evaporuotas '^ASu^enai 6c 
“Swans Down” KĖKSŲ MILTAI ...... J pak. 29#
“Post Toasties” CORN FLAKES     2~palč~15# 
“COMET" RYŽIAI ........................  sv. pak. 2 už Į9#
“Midvvest” APPLE SAUCE ....... No. 2 kenai 2 už 19#
♦OVALTINE” md?i?kenRaiNK 57c Maži31C 
“Sunswcčt” PRUNES dideli ........  sv. pak. 12#
“Sunsweetr’ tUICfc ot PRŪSES ......  rnilž7~džiaras 25<t
“Sunshinfe” MARSHMALLOW COOKIES .... sv. 20# 
‘DYKAI! kepimui sk’aurada su pirkimu
“BAKER’S” PREMIUM CHOCOLATE 'A sv. šm. 23#
“DH. PRICE’S” BAKING POWDER 12 unc. ken.
“RoyaĮ” BAKING POWDER ........ . 4 unc. kenas 140
“$WįFT S” CORNED BEEF HASH ........ sv. kenas 150
PUIKUS “BLufe ROSE” RYŽIAI ............‘....  2 sv. 130
ARGO STARCH (Krakmolas) ........    sv. pak. 70
“Karo” BLUE LABEL SYRUPAS sv. ken. 2 už 230
“MAZOLA” OIL ............................ paintės kenai 240
“GINGY” CAKE MIX pak. 150

“Manhattan Style” MlNCE HAM ..............
“Drexel"Karins” Did. BOI.OC.NA DEŠRA

ALTASS įteiks. feeHiftkatris 
įtariems

Be to, šokiuose ALTASS Val
dyba įteiks narių pąliudymriš— 
gražius ALTASS cėrtifikatus 
visiems tiems asmenims, kurie 
prisidėjo sii aukomis prie skri
dimo finansavimo. Įteikimo ce
remonijose dalyvaus ir 1’eitenan- 
tas Vaitkus, kuris su p. Vait
kiene šokiuose dalyvaus. Tad, 
Moterų Kliubo svečiais yra pra
šomi būti ir visi ALTASS au
kotojai, kurie suteikė savo pa
ramą dabar ar seniau, ir pri
imti nuo ALTASS ir Įeit. Vait- 

/ kaus nuoširdžią padėką.
Visų vakaro pelną Kliubas 

skiria “Lituanicai Ii”, kad iš- 
skrisdama, ji ir jos valdytojas, 
Įeit. Vaitkus, butų viskuo kuo 
pilniausiai aprūpinti.

Visi, kas tik šoka, ar kadri
lių, ar valcuoja, pulkuoja, ar 
suspėja vytis skubų fokstrotą, 
visi kviečiami atsilankyti ir 
praleisti kuo smagiausi ir ma-

♦

____

THE 19th HOLE 
tŠktLMINGAS ATIDARYMAS ĮVYKSTA 

ŠEŠTADIENY, BALANDŽIO 27, 1935 
Kviečiame Visus draugus it pažystamus į iškiliniiigą ati- 
datyihą musų ndujos užeigos. Bus skanus užkandžiai vel
tui ii* getą hlUzifea, prie kurios linkšihinsimės iki vėlyvos 
nakties, kviečia Savininkai: M. ir B. EISINAI s

3144 W. Mdrąuette Hoad.
.ii h . ■ i .G............................

ATSINEŠKITE šį skelbimą, gausite 
GERĄ NUOLAIDĄ

V ~Chroihium Dengti
Y dffl' bubeltavi

* SINKOS A E CHINA RKE*. *
KRANAI Sėdynė ■ vU JgJ

Kas atsineš ši skelbimą, tas gaus 10% ttiiolaidį hhtbile dlMh 
kurio iš šių dvieju namams reikmenų.

Kerpame paipas ant užsakymo. Turime pasirinkimą 
misinginių prietaisų.

PLUMBINGV IR APŠILDYMO REIKMfcNV. ČAIPŲ
PRITAIKYMAS IR VALVES. BOILERIAI IR .

RADIATORIAI. x

IDEAL PLUMBING & HEATING £11
SUPPLY COMPANY f

1833 Blue Island Avė. Tel. Canal 2688
...............  CHICAGO, tLL.

BALL COCK
Sunkus pattcrnas

RINKTINtAI BANANAI 
WINESAP OBUOLIAI-

~sv. Ž17
SV. 19#

3 sv. 17#
5 sv. 29#

MES VARtdJAKife NAUJAUSIUS MOTORUS IR KARBUREITO- 
R1UŠ. tiKTAI GERAI IŠTYRĘ, MES NUTONUOSIME 

JŪSŲ KARĄ. ________ ___

6—Cyl. Karus už 8—Cyl. Karus už
$2.00 $2.50

1. —Apžiūrėsime Bateriją

2. —Išvalome Bat—Terminalus
3. —Nustatysime Ignition
4. ̂—Išvalysimų Vis. Dalis

5. —Išbandysime Coil
6. —Išbandysime Kondenseri

7. —N uvaly sime—Išbandysime
Spark-Plugs

8. —Priveržšime Vandens Pumps
9. —Išvalysime — Gazo Lines /

10. —Išvalysime Carb. Screens
11. —Sutaik. Generatorio

Charge
12. —Sutaik—Karbureitorj.

MotorSuperServiceStation
SOUTHWEST KAMPAS

64th PLACE IR KEDZIE AVĖ.
SENIAUSIA, DIDŽIAUSIA IR UŽTIKIMA PATARNAVIMO 

STOTIS PIETVAKARINĖJ ŽIESTO DALY J. .

TELEFONAI HEMLOCK 14004401
II I ................................................. I II l■lll ■ I Į

DIDELI “SUNKIST” LEMONAI ............ ,.... Tuz. 190
šiežios Californijos MORKOS ..................... pund. 50
“PABST” cReESE įvairus ............ . % sv. pak. 150
“Blue Label” CREAM CHEESET unc. pak. 2 už 170 
“Little Boy” SUGAR PEAS ......  No. 1 kenai 2 už 170"
“SEMiNOLE” BATHROOM TISSUE ......  4 roles 250
DYK^I vienas 7 unc. pak. su pirkimu “20 Mule Team”
B0RAX SOAP CHIPS 23c
“LITTLE BOY BLUE” LOZURKAS ............    2 už 17c
“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA .............  ....... 8 unc. 2 už 17c
“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA .................. kvortinč bonka 23c

“OAKITE” 1šval0Dmk”u0NUS 2)ak21C
PlNEĄPPLE RIEKUTES DWEST2% kenai 211
STIPRIOS ŠLUOTOS “Leader” 4 siuvimai viena 390
“ROXEY” šunų ir Kačių MAISTAS . ...... 3 kenai 2^0 

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma "Midu>tst Stores” tari ir mėsos skyrius, kut ftįt 

bklite pirkti getą mėsą, paukštieną it tt^ai triniausias kainusl

PIRK NUO IMiDVVEgį NES RlGI^U 

MIDWEST®STORES 
foMBl - tuvių

' a fea I



PENKTAS LAIPSNIS

Matekonis

10073 balsu

KETVIRTAS LAIPSNIS REIKIA 5,500 BALSŲ

ANTRAS LAIPSNIS

6422

yra ra-

PIRMAS LAIPSNIS REIKIA 1100 BALSŲ

DZŪKAS

1033 W. 103rd

1739 S. Halsted Roseland

NORGAILIENĖ PRANAS KLIKNA
1150 balsų VAITIEKŪNAS

2174 balsų 5211 S. Kildare Av
2140 balsų

1100 balsų

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

MOCKUS

B. BAĘNIŠK 1224 Herrick Av,
BALČIŪNAS9424 Burnside

3521 W. 38th PI, 4424—17th Avė,1005 balsų
MAKSVITIS

J. F. VILISRIMKUSJOHN 685 balsų 680 balsų
Canalport1980 555 balsų

645 balsųbalsų 550 balsų 498 balsų
470 balsų

P. LAPENIS
Park,

55 balsųBARTAŠIUS 192 balsų 45 balsų
37 balsų

131 Adams Si,

Westville

BOURNAT Matuliauskienė KAVALIŪNASRIAUKA
Baltimore320 balsų Clinton, Ind312 balsų

Ecorse, Mich. 40 balsu55 balsų330 balsų 327 balsu
410 balsų

121 Seneca St 
Utica. N. V.

80 balsu

Harvey. III, 
615 balsų

27 d.tu- 
kviečia 

linksmai

SHOLTEMAN
7017 South

TILLIE 
PABARŠKA

Seno Petro Biznis 
“Naujienų” Konteste

118 S. Hesparia St. 
Collinsville. III.

M. ŠEŠTOKAS
Melrose

K. G. Urnežis.
4607 S. Talman av

Campbell Avė.
180 balsu

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

1739 S. Halsted St,
9044 balsų

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527 

1500 balsų

K. MATEKONIS' 
3437 Jackson Blvd. 

Nevada 8416 
3270 balsų

V. BUDVIDIS 
4094—9th St.

Kontestantų Kopėčios

Penktadienis, bal. 26, 1935

724 W. 18th St,

ADELĖ
MIŠČIKAITJKNfi

3121 S, Morgan st.
347 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St. 
Waukegan, III.

1595 balsų

FRANK BULAW
1739 S. Halsted St,

Mrs. A. VILIS
1646 N. Irving Av.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rotfkfdrd, III.
270 balsu

A. L. SKIRMONT
15723 Lathrop Avė.

Toronto. Canada

FELICE EDKINS
Grand Rapids.

Mich-

K. G. URNEŽIS 
1607 S. Talman St,

2554 Blue Island
Avenue

1537 balsų

Kenosha, Wis,

Racine, Wis

638 Plummer St 
Hammond. Ind.

MRS. FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson Avė, 
Aurora, III.

A. KAZAITIS
3408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1210 balsų

J. SINKUS
1739 S. Halsted St
Tel. Canal 8500

Dabar Laikas 
Skubinti

S. Norgaitienė,
Dzūkas,
J. Mačiulis,
Mike Sturonas,
Pranas Klikna.
Butų stebėtina, jeigu jie ne

atsiektų bent trečio laipsnio.
Daugiau rezultatų yra laukia

ma iš Antano Narbuto ir A. 
Kazaičio, taip pat iš B. Vaitie
kūno.

K. Matekonis turi progos pri
sivyti F. Bulawą.

O Senas Petras be abejotų 
rūtų atsieki savo užsibrėžto ti
kslo. Vis daugiau ir daugiau 
išrodo, kad jis gali pralenkti 
Bulawą. Jeigu Bulawas atsi
mintų savo pasižadėjimų, kurį 
davė kontesto pradžioj, dirbti 
dieną ir nakt|, ta dar turėtų 
progos laimėti tą puikų auto- 
nobilių—Pontiac De Luxe.

—Kontesto Vedėjas.

JOHN SHEPALIS
11136 S. St. Louis 

Avenue
Tel. Beverly 4391

700 balsų

norės, 
apilsę kontestantai:

V. Budvidis, 
Adelė Miščikaitienė. 
Ona Vilienė, 
St. Bertašius, 
Al. Savickas, 
J. Sholteman, 
Felicija Edkins, 
Zofija Naujokaitis. 
Dar labiau 

tiems, I 
pirmo laipsnio. Sekamiems kon- 
testantams antras laipsnis bus 
peržemas:

J. Sinkus,

ANT. NARBUTAS

J. ŠUGDINIS
Frankfort,

A. FRENZELIS 
262 Logan Avė. 

Toronto, Ont. Can

gauna 10 nuošimti dau

Kontestas greit baigsis.
Kiekviena diena svarbi.
Kiekvienas kontestantas tu

ri pasijudinti iš paskutiniųjų.
Kiekvienas kandidatas į 

pirmą laipsnį neabejotinai at
sieks bent pirmo laipsnio^ jei
gu kiekvieną dieną padirbės 
nors po kelias valandas.

Dirva yra gausi, tik reikia 
eili ir pjauti. Reikia nenusi
minti, jei kurią nors dieną 
nepasiseka. Antrą dieną ga
lėsit gauti dvigubai tiek.

Pilnafi užsitikrinę) -pirmo 
laipsnio yra šie kontestantai:

B. Barniškis,
Jonas Rimkus,
.1. F. Vilis,

Jonas Shepalis,
S. Mockus,
K. G. Urnežis,
A. L. Skirmontas,
M. Kemėšis,
J. Maksvitis,
Tillie Pabarška,
Frances Daugintienė,
M. šeštokas.
Jeigu jie visi neatsiektų pir

mo laipsnio, tai tik per kokią 
nelaimę ar apsileidimą.

Turi progos taip pat į pirmą 
laipsnį įlipti, jeigu to tikrai pa- 

ir šie truputį atsilikę ar

reikia neapilsti 
kurie jau yra atsiekę

4459 S. Richmond st
Laf. 5647

2020 balsų

2135 N. SDaulding 
avenue

720 balsų

Jau beliko tiktai apie šešios 
kontesto savaitės.

Taigi draugai ir rėmėjai Se
no Pe»tro neatidėliokite, bet 
darykite biznį, nes laikas jau 
trumpas. Užrašykite “Naujie
nas” į Lietuvą gentims ir drau
gams. Tai yra geriausia dovo- 
na, nes “Naujienas/” gavę Lie
tuvoje nešasi iš vieno kaimo į 
kitą. Taip pat ir Chicagoje už
sirašykite, nes gaunate 15 mė
nesių laike kontesto. Tris mė
nesius veltui.

Garsinimų kortas1 galima 
pirktis, nes biznierius pirkda
mas bizniaus garsinimų korto
mis, 
giau

Taip pat “Naujienų 
dio valandos tris kantus į sa
vaitę kas antrą rytą ir trečia
dienio vakare 9 vai. Radio gar
sinimus duokite į “Naujienas”

Esu labai dėkingas visiems 
Naujienų skaitytojams, sumo
kėjusiems man už Naujienų 
metinę prenumeratą arba pa
žadėjusiems vėliau 'sumokėti iki 
kontestas pasibaigs.

Kontesto peri j odas smarkiai 
trumpėja, o man laimėti Pon- 
tica proga dar smarkiau ma
lėja, todėl visi, kurie manote, 
kad aš per mažai balsų gaunu, 
vietoje kaltinimo, užsisakykite 
per mane Naujienas ir aš per 
vienos sąvaitės laiką pakilsiu 
Iki Pontiac laipsnio.

Visiems kontestantams pra
nešu ,kad visi bridgeportiečiai 
pažadėjo man prenumeratas.

■ —N-ifų Newsboy.

SENAS PETRAS

Linkiu linksmo Atvelykio vi
siems Naujienų skaitytojams ir 
rėmėjams, ir tariu ačiū naujai 
per mane užsiprenumeravu
siems. šioj savaitėj per ma
ne Naujienas užsirašė:

Viktoras Raubunas, 6647 S. 
Mozart ’St., kurs naujai įrengė 
ir šeštadienį balandžio 
rėš atidarymą, į kurį 
visus atsilankyti ir 
laiką praleisti.

Bill Lenkauskas, 
Maplewood avė., nuolatinis Nau
jienų skaitytoj as/itajpgi puikus 
muzikantas, groja trim instru
mentais. Turi jauną dukterį 
Stefaniją ir ji jau pijanu ir 
koncertina groja. Patarlė sa-

M. KEMĖŠIS
812 West 33rd St 
Tel. Victory 6406

nes “Naujienos” garsina už že
mą kainą.

Reikalui priėjus šaukite Se
ną Petrą telefonu Canal 8500 
ar laiškais. Tiktai su jūsų pa
galba laimėsiu gražų automo
bilių ir nereikės man pėsčiam 
daugiau vaikščioti po 60 mylių 
į valandą. —Šerias Petras.

ko: obuolys nuo obelės netoli 
terieda.

Ačiū,

Tai jau beveik paskutinis 
kontestq mėnuo.

Ar visi užsirašėt ar atsinau- 
jinot Naujienas?

Jeigu -ne, leiskite man jums 
pagelbėti.

Neužmirškite, kad už.-įrašy
dami kontesto laiku jus gausi
te Naujienas per 15 mėnesių 
už metinę prenumeratą.

Pasinaudokite šia proga, ir 
sykiu padekite jaunuoliui lai
mėti didesnę dovaną.

štaį yra kaikurie mano drau
gų, kurie man jau padėjo:

S. Butėnas, 6840 Maplewood 
avė.

N. Willimaitis, 1333 Lorel 
avė., kurs užsirašė Naujienas 
dviem metam ir padėjo gauti 
keletą skaitytojų. y

W. Razanskas, 743 N. Central 
avė.

J. Valulis, 267 W. Washing- 
ton Blvd., Oak Park, III.

A. Zvarkunas, 4106 S. Mont- 
gomery avė.

H. Petrauskas, savininkas 
Marųuette Home Bakery.

W. Žagaras, 6159 S. Whipple 
Street.

S. Rumkis,’ 7042 S. Talman 
avė.

K. Kairis, 315 S. Kostner avė
Yra smagu dirbti, kada tokie 

žmonės tave remia. Tikiuos, 
kad gausiu tokias pat paramos 
iki kontesto pabaigai.

•Neužmirškite pašaukti- mane:
K. Matekonis,

3437 Jackson Blvd.
Nevada 8416

REIKIA 8,000 BALSŲ
TREČIAS LAIPSNIS—5000 BALSŲ

*

20 balsu

-i . .fn. •Za1.’-. .. . S \ , .... Lkz-.
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Penktadienis, bal. 26, 1935 NAUJIENOS, Chicago, IŪL

Rengiasi iškilmingai 
švęsti Pirmą Gegu-

dicija, kurios vis dar prisilaiko
ma.

Dabar bus įdomu išgirsti ką 
p. “Keleivis” ir 
sakys. Jisai čia 
viską matė.

Bet aš tikiu,
nes Kareiviai žino, kad pas de
magogus sąžinės nebuvo ir ne
bus. —Tikras Kareivis.

“Žvalgas” pa
pai randasi ir

kad jis tylės,
Iškilmėse, Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje, kalbės adv.
Bagočius

simės varyti kulturinį darbą. 
Todelgi dar sykį dėkojame var
de Chicagos Lietuvių Choro 
Pirmyn.

—Choro Valdyba.

Socialistų partija 
prieš taksus III. 

valstijoje
Chicagos Liet. Socialistų Cen- 

tralinū Kuopa visu stropumu 
rengiasi prie apvaikščiojimo 1- 
mos Gegužės, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje, šiais metais 
bus tikrai nepaprastas apvaikš- 
čiojimas, nes už kalbėtoją pa
kviestas adv. F. J. Bagočius 
iš Bostono. Kas nežino Bago- 
čiaus?

Jeigu kas nėra girdėjęs jį 
kalbant, tai yra bent kitus gir
dėjęs pasakojant apie jo iškal
bingumą.

Jeigu socialistų kuopa kvie
tė kalbėtoją iš Bostono, nesi
gailėdama kelionės išlaidų, tai 
tur būt buvo reikalavimas ii 
tikimasi, kad jo pasiklausyti 
suvažiuos visos Chicagos lietu
viai. T. R.

Iš Burnsidės lietuvių 
organizacijų 

veikimo
SLA 63 kuopa rengia balių 

kitos organizacijos

Sako, jie, kaip karei 
viai, savo pareigą 

išpildė
Lietuvių Kareivių D-ja ir 

Velykos

CICERO — Velykos jau pra
ėjo. Visi su nekantrumu jų lau
kė. O Velykų naktį, iš šeštadie
nio i sekmadienį, per visą nak
tį šv. Antano parapijos bažny
čioje prie kryžiaus budėjo ka
reiviai, Lietuvių Kareivių Drau
gijos narfei. Tas buvo daroma 
per eilę metų.

Pernai metais tarpe vietos 
kareivių kilo nesusipratimas dė- 
liai Lietuvių Dienos Pasaulinė
je parodoje. Vietos kunigas 
Vaičiūnas karštai agitavo, kad 
niekas ten neitų. Keli iš karei
vių to paklauso ir nėjo, bet di
delė didžiuma dalyvavo ir gra
žiai pasirodė.

Po to kunigų “Drauge” tilpo 
ilgas aprašymas, po kuriuo pa
sirašė koko tai “Keleivis” ir 
“žvalgas”. Jie tarpe kito ko 
klausė: “Kur Kareivių draugi
jos garbė, kur tautos meilė.” 
Kareiviai į tą užpuolimą davė 
savo atsakymą, bet “Draugas” 
nctalpino. Tada Draugija nuta
rė neturėti' jokių reikalų su to
kiais igno rantais.

Sąžinės nebuvo ir nebus
Taip dalykams einant, visi 

manė, jog tarpe kareivių ir baž
nyčios nutruko visi ryšiai, ir 
kad jie Velykose nedalyvaus. 
Bet kareiviai, būdami karei
viais, savo pareigą atliko. Sun
kus yra darbas per visą naktį 
budeli. Tai reikalauja pasišven
timo. Be to, tai yra sena tra-

BURNSIDE.—Burnsidės ko
lonijoj lietuvių gyvena apie 300. 
Iš draugijų yra — SLA. 63 kp., 
turinti narių 165, kurioje pir
mininkauja P. J. Kučinskas; 
Susivienijimo Lietuvių Darbi 
ninku kuopa turi narių 50, — 
pirmininkauja A. Maziliauskas; 
ir Apšvietos ir Dailės Draugi
ja, kuri turi apie 80 narių — 
pirmininkauja p. Pakaušis.

Daugiausia veiklumo parodo 
SLA. 63 kuopa, kuri ir dabar 
rengia balių 28 d. Balandžio, 
J. Macukevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd St., 6 vai. vak. 
Paimta geri muzikantai, kurie 
gros lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Balius pripuola pir
mą nedėldienį po Velykų, už 
tat, kaip ir Lietuvoje, turėsi
me ir margučių, kuriuos mu
šime, ir t. t. Taip pat, komi
sija parūpino gerą kumpį, ska
nių sūrių, na ir gero alučio. 
Nereiks trokšti arba badauti.

Prašome visų narių, taip sve
čių, Burnsidės ir Roselando biz
nierių, kurių didžiuma yra na
riais SLA. 63 kuopos, atsilan
kyti ir paremti kuopą. Taip pat 
tikimės daugelio narių iš 139 
kp. ir šiaip svečių iš Roselan
do. Komitetas.

Socialistų partijos centras 
Chicagoje pagamino brošiūrą, 
kurioje nušviečia partijos nu
sistatymą sales taksų reikalu. 
Organizacija griežtai smerkia 
tokios formos mokesčius.

Brošiūrą parašė Robert L. 
Garvin, Illinois gyventojas. Or
ganizacijos, kurios norėtų kny- 

įsigyti (5 centai kopija) 
kreiptis į Socialist Party, 
W. Randolph st., Chicago.

turi
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

Šiandien renkasi 
Chap-Chepukaites 

muzikų grupe
Velykoms praėjus, Valerija 

Čepukaitės orkestrą vėl regu
liariai laikys repeticijas kas 
penktadienį, Čepukų namuo
se, 1534 N. Oakley Blvd.

Jau gana vykusiai sugraji- 
na melodingą muziiką, kuri 
primena gražiausią įtekmę 
Vienos “Biergartens”. Taip 
pat jie groja dar negirdėtus 
importuotus šmotelius.

—S. Vilis.

Vieša padėka
Varde Chicagos Lietuvių 

myn choro dėkojame visiems 
choro rėmėjams, darbininkams 
ir skaitlingai publikai, kuri 
sykiu prisidėjote taip sėkmingai 
užbaigti musų 25 metų jubilie- 
jįnį sezoną.

Tikimės, kad ir toliau mus 
remsite, o mesgi ir toliau steng.

Pir

Wifh the presentation of 
“Doctor of Alcantaro” at the 
Lithuanian Auditorium Sunday, 
the Pirmyn Chorus elosed its 
twenty-sixth successful season. 
The two-act comic opera mark- 
ed tthe debut of an other of 
Mrs. Stephen’s pupils Estelle 
Galdikaite, who played the part 
of Isabelle so well, shc had all 
the audience loving her. as well 
as Jack Sarsevičius, who took 
the part of Karlas. Frank Ja- 
kavičius as the old, dolorous 
doctor, Mr. Chas. Stephen as 
the doetors wife, and Onuks 
Skever as the very dumb maid 
also found there way into the 
hearts of the crowd. So once 
again Mr. Chas. Stephens, our 
dirigentas, has scored a hit.

Būt now the chorus mušt 
settl'e down to the^rĄpre prosaic 
fask of foV appear-
ances on concert programs of 
other organizations. Rehearsal 
this Friday at the Barauskas 
(formerely Meldažis) Hali. 2344 
W.. 23rd St., at 8 P. M. shąrp. 
Because you are faithful mem- 
bers, you will all be there!

Andrew Norbut, one of our 
most beloved of choristers left 
early this morning for Nexv 
York where he will board a 
liner for Europe and Lithuania. 
Andy has been with us for a 
long time now and everyone 
has come to enjoy; his sly wit- 
ticisms, to accept his ever-ready 
sympathy, to be enthralled by 
his accordian and piano play- 
ing, well, learned to know what 
an all-around good-fellow he iš.

We-ill miss you Andy, and 
we’re waiting for you to come 
back to us — soon. Bon. voy- 
age!

The Pirmyn Chorus wishes 
to extend its deepest sympathy 
to.Jenevieve Žemaitis and her 
family, one of whom, Gene- 
vieve’s father, passed away lašt 
Wednesday._

Bunni Sovetski one of our 
old chorus members has re- 
turned from an extended tour 
of the Western States, returned 
with many itales to tell of the 
sights he saw en route.

Melange Measures:
Stell Pūkis the most con- 

vincing in appearanee «of ^11 the 
senoritas jSunday... quite a few 
of our choristers sitting witH 
the audience,, rather we should 
say, ex-choristers..,. Bruno Ske
ver a retired business man 
pumpingrope with a few young- 
sters inclųding Bruno Brooks, 

i’Al Mickevich, Al Spiitlis and 
Severai girls... Nice to have the 
Colonel with us during the 
winter, as we were with him 
lašt summer... Did you know 
that Doctor of Alcantaro” is 
regarded to be one of the cle- 
verest operettas of the nine- 
teenth century?.. Milda Baro
nas emerging from the river 
to join her neighbors of Al
cantaro. Peter Kitchas drafted 
unwillingly into Service with 
Pompuzas’ guardsmen, That 
look of abharrent misery —.. 
Notice the ring on Doris Bulers 
third finger. Shall we believe 
her half heart deniai?

dont forget rehearsal Friday. 
Auf Wiedersehen.

The Duchess.
Sunday the Bulaw Aces 

dance. A lot pf the Imps are 
going to be tįięre, and this wiU 
be a nice tirpę to renew ac- 
ęuaintance. lį’s at the Viking 
Temple, at 6ę|th and Emerald 
a've. Tiekėts .^.mąy be secured 
from Helen ^irpan. i

To celebrate Inter
national Nite

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietama ir 

pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314. Chicago, III

dances—folk ways of many 
lands—
Lithuanian, Russian, Mexican, 
German, Negro, Palestinian etc.
Visit the International Tea 
Room where grūzdai (Lithuan
ian), hoti tamale (Mexican), 
apple strudel (Jewish), etc. will 
be served.
Admission is 25 cents.
Make your reservations now.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti mus? skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairi? paprast? ir nepaprast? 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

TRINER’IO 
KARTUSIS VYNAS 

prašalina užkietėjimą 
gasus, nerviškumą, nemigta

Čia

Tikietus galima nusipirkti pas 
Lyon and Healy, Field Bldg., 
ir Coliseumev

5000 Sėdynių — 40c. 
Kitos truputi brangesnės.

PIANO ACCORDIONAI žemiausio; 
mis kainomis mieste: Vartoti Celini 
$15, 80 Basses, nauji $85. 96 Basses 
nauji $100, 120 Basses, vartoti $95, 
120 Basses, nauji Special $115, Dy
kai Lekcijos. VVALLES ACCORDION 
SALES & MFG. 1722 So. Ashland 
Avė. 2-ros lubos CANal 3640.

kiniu Žvėrių
TreniruotoJas i

COLISEUM
DAR 10 DIENŲ 

PO PIET IR VAKARE

EOLE

ClydeBeatty
žymiausias Lau

3 GELŽKELIO 
TRAUKINIAI 
200 AKTŲ

60 KLAUNU 
500 ARKLIU 

Didelis Žvėrynas 
JUMBO 

Vienintelis Šios 
r ų š 1 e s Afrikos 
slonius šiame 
cirke. Drąsusis 
Allen King. Du ' 
syk i dieni). 
Z-5 v. p. p. Durys 
atdaros 1 pp.-7 v.

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer Ave^ 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne įkorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRginia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

susirasit 
ko
tik 
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėją rasite musų 

yarde.
3003-3039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1273

Henry Booth House Celebrates 
International Nite—April 26 and 
27<th at 8:00 P.M.

? į'' ■ ■; '

There will> Sbę^ tnusic—sorigs—

3-čia ir paskutinė sensacinga sa
vaitė Sovietų Pagarsėjusio Kino- 

Paveikslo
CHAPAYEV

“The Red Commander”
Visi kritikai vienbalsiai pareiškia, 
kad tai esąs paveikslas kurį jus 

negalite praleisti nepamatę.
Sonotone Theatre

66 KAST VAN BUREN 
Visą laiką nuo 11:15 ryto iki 

vidurnakčiui.
25c iki 2 v. po piet—Subatoj 

Nedėlioj 35c iki 6 v. vakaro
ir

Spęcialis Pavasarinis 
Išpardavimas 

JOSEPH’S DRY 
GOODS STORE 

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL. 
Didelis pasirinkimas šilkinių dre- 
siu dėl jaunų mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina \ ».

*1.85 IR *2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IB *1.25
Vyrams darbinės ir išeiginės kel
nės

51.25 IE *2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) SAC
(Pirmos rūšies) ..............  vvv
Vyrams pančiakos, labai 4 E £ 
gražios ............................. • *
Yard Goods dėl siu- 
vimo kvortuku, yardas ■" 
Mergaitėms bovelninės ICa 
pančiakos ............    ■

Meldžiame atsilankyti į mu
su krautuve ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime 
kuogeriausiai. 1

MOKINKIS BARBERYSTĖS 
Dabar laikas išrnoktL ši amatą mu
sų moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kainą. BarberisrMSuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patjs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
» Ine.

809 Sohth State Street
610 W. Madison St.

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. III

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kainos ir 

apdrauda. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. šis skelbimas duoda jums 
teisę 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
įsteigta 1906 

6510 S. Halsted St. NORmal

KRAUTUVES
STORES

5150.

F GEDEMINO PRANEŠIMAS

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosemė, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 

progos patarnausiu krausty-

Naujai 
tabako 
tuvė.

Prie
me ir pristatysiu anglis.

GEORGE GURNEVIČIUS 
2030 Canalport Avė.

’ > Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

šaukite K. Čepukas Tel. Brunswick 
9131 arba Lafayette 5277.

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
ma kaina. _

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 645 ,

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS
W. SCHAULER’S STORAGE 

4644 N. Western Avė. 
Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15. $25. 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

82nd and Kean Avė

DON’T

A COLD

Kviečiu visus tautiečius atsilankyti i musų užeigą. Yra graži vieta 
dėl rengimo parių, daržas veltui dėl piknikų ar išvažiavimų. Užlai
kau geriausios rūšies degtinę ,alų ir užkandžius, taippat ir geras 
patarnavimas. Buvusi A. Kuchinsko vieta.

Pranciškus Namis O veriami

TEKNATHAN

MUTUAL LIQUOR M

4707 So, Halsted St.
•l-

NEGLECT

liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, Brolienė, Pusseserės, 
Pusbroliai, Dėdė, švogerka, švogeris ir Giminės.
laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, TelefonasPatarnauja 

Yards 1138.

Kentucky
Straight
Bourbon
Whiskey

Aged In 
VVood

348 Mos.

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

UXA-.

Ir

ir...

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25* iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
menesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTUAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

PRANCIŠKUS 
MAZILAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23 d. 3:30 vai. po 
piet 1935 m., sulaukės 45 me
tų amžiaus; gimęs Kėdainių 
apsk., Grinkiškės parap., Se
selių kaime. Amerikoj išgyve
no 28 metus. Paliko dideliame 
nubudime savo mylimą moterį 
Vincenta po tėvais Dzidzimai- 
te, sūnų Juozapa, dukterį Bro- 
nislavą, broli Antaną, pusbro
li Vincenta Burda ir gimines, 
o Lietuvoj 3 seseris: Jadvigą, 
Apolonija ir Marijona. Kūnas 
pašarvotas randasi 1816 So. 
49 Avė., Cicero. Tel. Cicero 
3281-R.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
bal. 27 d., 8 vai. ryte iš na
mu i šv. Antano parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Ma- 
zilausko giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Moteris, Sūnūs. Duktė, Bro

lis, Pusbrolis ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius J. F. Eudeikis, telefo
nas Yards 1741.

STOGAI
ROOFING

MES REKOMENDUOJAME
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 25 dieną, 8:30 valandą 

ryto 1935 m., sulaukęs 50 metų amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Joniškiu parap., Burniškių kaime.

Velionis buvo narys šių draugijų: Savitarpinės, Jaunų Liet. 
Tautiško kliubo ir Teisybės Mylėtojų dr-jos.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudinie moterį Theodorą po tėvais Čepu- 

laite, dukterį Theodorą 16 metų, brolį Vincentą ir brolienė, 2 pus
seserės Antanina Dodidauskienė ir Viktorija Masiulionienė, dėdę 
Edward Janušauską Philadelphia, Pa., <vogerką ir švogerį Fierients, 
pusbrolius ir giminės, o Lietuvoj seną motinėlę, 2 brolių, 2 sese-, 
ris ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 1248 W. 59 St. Tel. Wentworth 1851.
Laidotuvės įvyks panedėlj balandžio 29 dieną, 8 vai. ryto iš 

namų į Šv. Jurgio, parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Nainio giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę

Heavy Body 
Smooth & 

- Mellow

ds 0803

BlMlt

jjukkly

■fTIRĖD 
reddened 
fe. EYEi'

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį bllkorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
_______ Tel. VTCtorv 4965.________

STIKLAS
GLASS

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO., Ine.
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St. TeL Yards 5482

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Iškilmių Bankiete Garbės Svečiai
Adv. R. Skipitis — DULR pirmininkas
Adv. F. J. Bagočius--SLA. prezidentas

Leit. Felix Vaitkus—Musu lakūnas
Visas lietuviškas pasaulis 

Chicagoje ir apielinkės^ žino, 
kad gegužės 3-čią d. Congress 
Ilotel (Gold Room) bus vie
nas šauniausių bankietų Chi- 
cagos lietuvių istorijoje. Nugi, 
gal jus gerbiamieji paklausite 
manęs: “Kas šitą bankietą 
rengia? Kokiam tikslui? Kas 
garbėš dalyviai? Čia mes tuoj 
visus klausimus, tarsi ant del
no, išdčstysime. Prašau kan
trybės.

Bankietų rengia SLA. 313 
kp. šita kuopa yra jaunuolių 
kuopa ir yra vadovaujama 
p-lės E. Mikužiutės, SLA. Pil
domosios Tarybos narės. Mi
nėta jaunuolių kuopa rengia 
šitą bankietą prigelbstint 
skaitlingam burini žymių dar
buotojų ir stambesnių lietuvių 
organizacijų.

f Bankieto rengimo dalyviai'.
1. Dr. A. Montvidas, SLA. 

Apšvietos Komisijos narys, 
| 2. Adv. K. P. Gugis, SLA.
. Iždininkas,
| 3. Auditorius J, P. Varkala, 
SLA. Finansų Komisijos narys

I 4. Dr. V. A. Šimkus, SLA. 
Sveikatos Komisijos pirm.,

j 5. J. Stungis, SLA. Finansų 
Komisijos narys,

6. Steve Levickas, SLA. 
Jaunuolių Komisijos narys,

7. Antanas J. Zalatoris, S. 
L. A. Skundų ir Apeliacijų 
Komisijos narys,

8. J. M.-Byanskas, “Birutės” 
choro vedėjas,

9. Kazys Steponavičius, 
“Pirmyn” choro vedėjas,

10. Julius Mickevičius, Chi
cagos Lietuvių Dr-jos pirm.,

I 11. Adv. John T. Zuris, Atty

advocate—Dariaus ir Girėno
■ posto, '
1 12. Jusliu Mackie\Vich, Al-

tass iždininkas,
13. B. R. Pietkievicz, Amer

ican Legion-Dariaus ir Girėno 
post No. 271 Commander,

i 11. K. Augusi, “Naujienų” 
antrasis redaktorius,

15. Josepli F. Budrik, žymus 
biznierius,

16. Stasys Valančius, Jos. F. 
Budrik biznio vedėjas,

35. Mrs. A. Bučinskienč, S.
L, A. 134 kp. sekretore,

į36. J. Kučinskas, SLA. 63 
kuopos pirmininkas,

37. Geo. Gribas SLA. 260 
kp. pirmininkas,

38. Mrs. A. Dobiu, SLA. 178 
kp. sekretore,

39. M. šeštokas, SLA. 125 
kp. pirmininkas,

10. W. Pankauskas^ SLA.
129 kp. sekretorius,

41. Frank Bakutis, Illinois

nų darbu savo tautai, savo PRANEŠIMAI 
šaliai. Į _____

Neabejoju, busi tu profesio- DARBININKŲ ŠVENTĖ — 
nnln busi du darbininke busi PIRMA GEGUŽES,nale, Pusi au uaimninKc, misi Bug ižkilminKai apvaikščiojama 
tu biznieriau — busite jus vi- trečiadieni. 1 diena gegužės (May) 
si Iškilmių Bankiete. Čia iš- į939 m.. Lietuviu Auditorijoj, 3133 
girsime svarbių žinių is Lie- 8 vai. vakare.
tuvos, čia apkalbėsime musų .. Kalbės gerbiamas svetys, specia- 
, _ . . .» , v. hai pakviestas, SLA. prezidentaskųlturimus reikalus, čia pa- advokatas F. Bagočius, “Naujienų”

CLASSIFIEDADSi'J

Tvirti, Lankstus
Be Rėmų Aptaisyti

Vertybė kurlfj reikia pamatyti, kad įver
tinti. Kražiai (raižyti, balti arba ružavi, 
auk*u dengti. Pritaikomi prie nosies 
Pearloid pads. Pusian-lankstaus tipo ap
saugojimui akiniu nuo 
susidaužimo................... ..................

GERAS SETAS $10 HA 
TAIP PIGIAI KAIP ■ U.UU 
IŠTRAUKIAME DANTIS

BE SKAUSMO
Dykai Egzaminacija 

PIGIAUSIOS KAINOS 
11 Metų Patyrimas.

Prižiūrėkite savo akis. 
Patyrę Optometristai nuodugniai iSeffza* 

minuos jūsų akis.
“Krautuvė su prieinamom kainom.”

OFISO VALANDOS:
Panedėly. Seredoj ir Pėtnyėloj nuo 9 vai. ryto iki G vai. vakaro.
Utarninke. Ketverge ir Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Dr. William Krotkiewicz, Optometristas 
Dr. L. C. Sklodowski, Dentistas

4321’/z Archer Avenue. Tel. Lafayette 2860

17. T. Rypkus, Lilh. Bldg. 
and Loan Ass’n. sekretorius,

18. P-nia E. Šatkauskas, S.
L. A. 209 kp. pirminiiikė.

19. G. A. Nakrošius, Peop- 
les Furniture Co., vedėjas,

20. Antanas Vaivada, Altass 
sekretorius,

21. M. Narvidas, Altass val
dybos narys,

22. A. G. Kartanas, Altass 
pirmininkas,

23. Marė Kemešicnė, Chica- 
gos Lietuvių Dr-jos atstovė,

24. P. Millcr, Chicagos Lie
tuvių Draugijos sekretorius,

25. P-lė Valerija Čepukai- 
tė, Lithuanian University 
Club pirmininkė,

26. P-lė Arina Kairis, Lilhib 
anian University Club atstovė,

27. P-lė Suzana Viliutė, Lith
uanian University Club atsto
vė,

28. Petras Killis, Simano 
Daukanto Draugijos sekreto
rius,

29. Mrs. Miller, Lietuvos 
Dukterų Draugijos pirminin
kė,

30. Mrs. M. Klušienė, SLA. 
139 kp. sekretorė,

31. Vytautas Beliajus, Lith
uanian Youth Society vedėjas,

32. Š. Kunevičius, Jaunų 
j Lietuvių Tautiško Kliubo se
kretorius,

33. Jonas Bijanskas, Illinois 
Lietuvių Pašalpos Kliubo pir
mininkas,

34. Mrs. Dudonienė, Society
of Lithuanian Daughters, sek
retore, . 7 -

Lithuanian Benefit Club, iždi
ninkas,

42. L. Jucius, Simano Dau
kanto Dr-jos atstovas,

43. Mrs. E. Čep-ukienė, SLA. 
134 kp. atstovė,

44. A. Pivariunas, SLA. 63 
k p. sekretorius,

45. Walentųias, SLA. 178 
kp. pirmininkas,

46. F. Urbu lis, SLA. 125 kp. 
sekretorius..

Sekamos lietuvių organiza
cijos yra nutarusios aktyviai 
dalyvauti Iškilmių Bankiete, 
kuriame dalyvaus svečias iš 
Lietuvos p. R. Skipitis, adv. 
F. J. Bagočius ir lakūnas Įeit. 
Feliksas Vaitkus: 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 36 kuopa.

sveikinsime ir palinkėsime 
derlingų pasekmių musų 
trims svečiams jų kilniuose 
žygiuose.

-- Julius Mickevičius.

SLA. ....... 55 kuopa
SLA. ........ 63 kuopa 
SLA......  109 kuopa
SLA.......... 125 kuopa
SLA...... . 129 kuopa
SLA.......... 134 kuopa
SLA. ........ 178 kuopa 
SLA. ........ 208 kuopa 
SLA. ........ 226 kuopa 
SLA. ........ 260 kuopa

Šiandien masinis mi
tingas bondholderių 

reikalais
Auditorium teatre šįvakar 

yra rengiamas didžiulis masi
nis mitingas, kuriame bus 
svarstomi įvairus nuskriaustų
jų bondholderių reikalai.

Mitingą šaukia “Circle of the 
Rebuilders”, organizacija, kuri 
tais reikalais, sako, rūpinan
tis. Tarp kalbėtojų bus kon- 
gresmonas A. J. Sabath, teisė
jas Frank M. Padden, ir Bar- 
ratt O’Hara, kuris yra minė
tos organizacijos direktorius. 
Be kalbų, mitinge bus ir mu- 
zikalis programas.

redak,orius Pijus Grigaitis ir dak
taras A. Montvidas. Dainuos Pirmyn 
choras ir Chicagos Lietuvių Vyru 
choras po vadovystė Kaz. Stepona
vičiaus ir tų chorų solistai, due
tai ir t. a.

Visuomenė yra kviečiama skait
lingai atsilankyti ir sykiu apvaikš
čioti viso pasaulio darbo žmonių 
šven e. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga 25c ypatai. Rengia Lietu
vių Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralė kuopa.

Kviečia Rengimo Komisija.

K Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU savo seserį Oną ir 
švogeri Antaną Gedvilus. Turiu 
svarbų reikalą. Pirmiaus gyveno 
578 Wells St. Domicėlė' Jokšienė. 
1634 W. 9th Avė. Gary, Ind.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

DEGTINĖS PARDAVĖJAI, paty
rė. apsaugota teritorija, pardavinė
ti plačiai išgarsintus gėrimų rųšis. 
Puiki propozicija. Advance Liquor 
Co.. 1541 W. 63rd St.

Chicagos Lietuvių Draugija, yra 
pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija. I narius priimami 
vyrai ir moteris nuo 15 iki 48 
metų amžiaus. Pašalpa ligoje yra 
3-jų skyrių — $6, $10 ir $16 savai
tėje; pomirtinė $250. Taipgi, čia 
priimamos ir čielos draugystės bei 
kliubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai pinigiškai.

Chicagos Lietuvių Draugija, • yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. I Chicagos Lietuvių Draugiją 
priklauso 1900 narių, tai yra did- 

! žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

Isirašyt Draugijon galima pane- 
dėliais ir ketvergais visą dieną, 
nedėldieniais tiktai nuo 9 vai. ryto 
1 v. p. p.

Kreipkitės i 
Draugijos ofisą, 

1739 So. Halsted SL
Taipgi, isirašyt Draugijon galima 

ir per musų konkursantus.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MOTERIS, tiktai patyrusios teaty 
sišaukia prie sortavimo popieros 
karpų, nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Continental Paper Grading 
Co., 1623 Lumber St.________ ,

PARDAVĖJOS patyrusios prie ap
siaustų (cloack), nuolatinis darbas 
tiktai patyrusioms. 1329 S. Halsted 
St.

For Kent
ANT RENDOS gera farma — 99 

akru — netoli Chicagos.
1507 So. Cravvford Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Pirmyn
Chicagos Lietuvių Draugija, 
Jaunų Lietuvių Tautiškas ;

Kliubas, t ’ ’ 'Lietuvos Dukterų Draugija, 
Amerikos Lietuvių Trans

atlantinio j Skridimo Są
junga, t.‘.

Illinois Lietuvių Pašalpos 
Kliubas,

Simano Daukanto
Draugija, ,

Lithuanian University Club, 
Lithuanian youth Society, 
Society of Lrthuanian

Daughters, z
American Legion — Darius 

and Girėnas post No. 271.
Ar lietus lis variniais lašais, 

ar perkūnas,, musų senovės 
Dievas rūstaus visu savo įnir
šimu, ar oro šaltis kaustys 
musų nuodėmingą kūną—vis- 
vien, dalyvausime Iškilmių 
Bankiete. Mes esam lietuvių 
tautos sūnus ir dukterys, mu
sų šildys yra karštos kilniems 
darbams—šalto oro nebijome. 
Perkūnas, musų buvęs dievu
lis irgi nerustaus gegužės 3 
d. vakare, kada mes rinksi
mės į Congress Hotel. Jis bus 
ramus, linksmas, matys kad 
lietuvių tautos sūnus, lietuvių 
tautos dukterys renkasi pr^e 
iškilmių aukuro atiduoti ata
tinkamą pagarbą Trims Lie
tuvių Tautos Simams, kurių 
garbdi Šitas (Išikilmių "’Ba'n- 
kietas yra surengtas.

Mes šitame Iškilmių Ban- 
kietė pasveikinsime svečią— 
nebuvėlį adv. R. Skipitį, kiu
rio kilnus tikslas yra žadinti 
lietuvių išeivi j ps.\ sąmonę, su
kaupiant juos bendrumo ry
šiais. Mes čia sveikinsime di
džios ir brangios organizaci
jos (SLA.) prezidentą adv. 
F. J. Bagočių. Jis yra vienu 
žymiausių Demostenu lietUvų 
tautoje.

Mes čia tarsime nors laiki
nai gilų sudie musų lakūnui 
Įeit. F. Vaitkui, kuris tary
tum tas karvelis su alyvos 
šakele, su musų Amerikos 
lietuvių kilniais sveikinimais 
kilniais linkėjimais, skris į 
Tėvynę Lietuvą.
Ne frakuotų ponų, ne dekol

tuotų ponių...

Pageidauja paskai
tų apie sveikatą

Northsidėje
NORTH SIDE. — Butų pa- 

geidaujama, kad ir Northsidės 
Moterų Kliubas parengtų pa
našias paskaitas apie moterų 
ligas, kaip kad- Brighton Parko 
Kliubas kad parengė Holly- 
wood Inn svetainėje 18 balan
džio. )

Nors tas kliubas nesenai su
siorganizavo, bet darbuojasi dėl 
Moterų labo. Tai pagirtina. Bu
tų gerai, kad ir Northside mo
terys pasikviestų vieną arba ki
tą gydytoją įr surengtų pa
skaitą. M.

NORTHSIDIEČIŲ ALTASS 
VAKARAS

Šeštadienio vakare, balandžio 
(April) 27 d., 1935, vietinis Altass 
skyrius rengia šaunų pasilinksmini
mo vakarą; su programų, užkand
žiais ir šokiais, Mill-Ray Hali, 1564 
N. Damen Avė., prie Mihvaukee Avė 
kampo. Pradžia 7 vai. vakare, 
įžanga 25c ypatai.

Visi geros valios lietuviai yra šir
dingai kviečiami atsilankyti ir tuo- 
mi pareikšti ir paremti prakilnų 
progreso ir lietuvių garbės darbą — 
kad sėkmingai užbaigti prisirengi
mą keloinei leitenanto F. Vaitkaus 
su Lituanica II per Atlantiką i Kau
ną. Northsaidiečiai! parodykime 
savo ivertinimą.

Kviečia Rengimo Komisija.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai

nų pamokos atsibus nedėlioj, balan
džio 28 d. Barausko svetainėje 10 
vai. ryto ,tad visi Choro nariai ma
lonėkite būtinai susirinkti laiku nes 
turime prisirengti prie pirmos ge
gužės, taipgi mėgstančius dainas, 
kviečiame prisidėti prie choro.

Valdyba.

Gyvenimas prasideda 8:40 valandą ryto su pirmu jusij “po pusryti- 
nią” Old Gold. Beveik kiekvienas Old Gold rūkytojas pasakys jums 
ką mes tuo norime pasakyti. Jo pirmas Old Gold pagelbsti jam pra
dėti dieną su geru upu ir jausmu ... ir naujomis idėjomis. Tas paeina 
nuo išskirtino Old Gold tabako lengvumo ir švelnumo.

© P. Lorillard Co., Ine.

' . . . BET NIEKADOS NE ERZINA

Galima sakyt, tai bus pir
mas toks^ lietuvių bankietas 
Chicagoje. Čia ne frakuotų 
ponų bankietas, čia ne dekol
tuotų ponių bankietas, čia 
Clpcagos ir apielinkių lietu
vių liaudies bankietas, tikrų 
Lietuvos sūnų ir dukterų ban 

Lkietas, pagerbimui tokių pat 
'liaudies sūnų, dirbančius kil-

Namų sujieškojimo 
biuras
_________  G

Namų sujieškojimo biuras 
(Housing Service Bureau) tu
ri tikslą veltui su j ieškoti na
mus ar pagyvenimus tiems 
žmonėms, kurie turės išsikrau
styti iš apielinkių, • kuriose eis 
nauja statyba sulyg Viešųjų 
Darbų Administracijos (PWA) 
plianų.

Namų sujieškojimo biuras 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasiskelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bureau, 1201 W. Taylcr 
st., Chicago, III.

Sutaupos ant maisto!
Kiekviena namų šeimininkė užin- 

teresuota sutaupyti kuodaugiausia 
pinigu ant maisto pirkinių, nes iš
laidos ant maisto yra didesnės ne
gu ant kitu reikmenų. Del tos 
priežasties daugelis tūkstančiu tau
pių namų šeimininkių perkasi mais
tų “Midvvest Stores”. Ir kasdien 
tūkstantis naujų prisideda prie šios 
armijos užganėdinitų kostiumięrių.

Perkant “Midwest Stores” galima 
sutaupyti todėl, kad šios krautuvės 
tvarkomos moderniškiausių budu. Jos 
irgi operuoja nuosavų urmo sande
li. Nesunku todėl suprasti kaip 
didelė yra jų supirkinėjimo galia. 
Visi produktai perkami vagonais tie
siog iš dirbtuvių ir manufaktūrų.

Tokia didelė supirkinėjimo gale 
duoda progos nusipirkti maisto pro
duktus daug pigesne kaina. Ka
dangi “Midwest Stores” savininkai 
perka už pigiau, jie ir gali parduoti 
pigiau. Visos tos sutaupos per
duodamos namų šeimininkėms for
moje pigesnių kainu.

Antras ne mažos svarbos dalykas 
tai jų skelbimai, kurie telpa laikraš
čiuose kas savaite. Tas pagelbsti 
greičiau produktus parduoti ir to
dėl namų šeimininkės nuolat gauna 
šviežia ir nauja maistą.

Perskaitykit šios dienos “Midwest 
Stores” apskelbimų kuris telpa ki
tame laikraščio puslapyje, susirašy
ki t kas jums reikalinga ir atsilanky- 
kit i. artimiausia “Midwest” krau
tuve jūsų apielinkėj; jus ne tik gau
site geresni maistą bet ir sutaupysit 
nemažai pinigų. Apskelb.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas susirinkimas i vyks septintadie- 
ni balandžio 28 d. 1935 m. Lietuviu 
Auditorijos svetainėje, 3133 South 
Halsted St. ant pirmų lubų, 1 vai. 
po pietų.

Jūsų atsilankymas i susirinkimą 
būtinai reikalingas. Taipgi katrie 
negaunate pakvietimo i susirinkimus, 
patikrinkit savo antrašą.

Kviečia Kapinių Trustisai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą" dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CLASSIFIEDADS
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Automobiles
„ 1929 PONTIAC COACH, gerai bė

gančiame stovyj. Geri tairai su 
extras — $59.00. Kalemba, Archer 
ir Kedzie.

Business Service
______ Biznio Patarnavimas______

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Prieš persikraustant pašaukite 
LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS
2649 W. 48 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269.

STORAGE RAKANDŲ BARGENA1 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
*$300 kaurai ........................   $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

SK0LINAM PINIGUS
ant jūsų morgičių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičius, bonus, namus, ukes ir 
biznius. Turim apdraudos depart- 
mentą. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO.
6755 South Western Avė.

PARDUOSIU arba • išrenduosiu 
rodauze Maple Grove. 87th ant Maple 
St. Savininką galima matyti

4535 So. Hermitage Avė.
--------------------- —------------------------------------ -

PARSIDUODA arba priimsiu pu
sininką i Tavern bizni. Gera proga 
pamėginti ant to pačio laisnio iki- 
liepos 1 dienos.

1902 So. Western Avė.

ČEVERYKŲ Taisymo šapa par
davimui. Landis mašina, parduo
siu pigiai. 6645 So. Mozart St.

PARDAVIMUI lunch room, pigi 
renda. Biznis gerai išdirbtas. 

5450 So. Princeton Avė.

TAVERN parsiduoda ant trans- 
portacijos kampo, biznis išdirbtas 
gerai. 5915 S. Wentworth Avė.

PAIEŠKAU pirkti Tavern — Pa
geidaujama. kad butų gerai išdirb
tas biznis — ir gera priežastis dėl 
pardavimo — Atsišaukite i Naujie
nas, Box 249, 1739 S. Halsted St.

BUČERNĖ IR GROSERNE par
davimui — Bizni? išdirbtas per 25 
metu?. — Dabartinis savininkas lai? 
kė 12 metų — Parduosiu už teisin
ga pasiulijimą. Lafayette 0185.

PARSIDUODA Tavern biznis, iš
dirbtas gerai, ant gero transporta- 
cijos kelio. 8239 So. Halsted St.

TAVERN parsiduoda pigiai visas 
arba pusė, kam reikalingas toks biz
nis atsišaukite po antrašu.

10455 So. Michigan Avė.

PARDUOSIU restaurantą lietuvių 
apgyvento] vietoj, biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Eagle Restaurant, 1745 
So. Halsted St. Tel. Canal 1547. "s,

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da bučernė ir grosernė iš priežasties 
ligos, turi būt parduota i trumpą 
laiką. Tel. Lafayette 6705.

TAVERN pardavimui ar ant ren- 
dos — su visais įrengimais. 

13543 Indiana Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, gera vieta išdirbta per daugeli 
metų. Parduosiu pigiai.

3157 S. Emerald Avė.

Keal Estate For Sale

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių medinis 

namas, Brighton Parke, furnas šil
domas, cementinis skiepas, vertas 
$3,800.00; parsiduoda už $2,100.00. 
Pardavėjas yra

J. L. RUBIN, 
4057 Archer Avė.

7 KAMBARIŲ medinis namas, lo
tas 140x140, visi moderniški paran- 
kumai, įskaitant gasą ir elektriką. 
Labai prieinama kaina. Šis namas 
randasi ant North East kampo Nol- 
ton ir Prospect Avė., Spring Forest, 
m. i -i. !>i

Atsišaukite
4944 S. Ashland Avė.

Tel. Republic 6796.
Busiu ant vietos nedėlioj.

PARSIDUODA Marųuette Parke 
Foreklozeriai sekantis namai: 5 
kambariu medinė Cottage su beis- 
mentu, apšildoma ir kambariai ant 
viškų, $2850; 3 kambarių medinis 
cottage $1000 ; 5 ir 6 kambariu 
mūrinis bungalow $4000 ir du flatis 
5 ir 6 kambariai octogon frontas 
$6800. Dabar, Brighton Parke: me
dinis 5 ir 6 kambariai $1,350; ir 2 
pagyvenimai po 4 kambarius medi
nis $1150; Bridgeporte: 3 pagyveni
mų medinis $3000; Bizniavas namas 
4 kambariai užpakalyje. 6 kambariai 
viršui ir *garadžius $2200. Dabar, 
6013 S. Morgan St., medinis cottage, 
beismentas, fumace, mūrinis gara- 
džius $2,200. Ir 2538-55 W. Adams 
St., * arti Western Avė. 4 flatų mū
rinis po 5 ir 6 kambarius, 50 pėdų 
lotas, visados išrenduotas, kaina 
$2,450. įmokėkite kuris kiek galite, 
kitus mokėkit kaip rendą. Rendos 
kyla, namai eina brangin, pasisku
binki t. Kazys Urnikis. Rašykite: 
Chas. Urnich, 56 W. Washington 
St. Room 514, arba telefonuokite 
rytmečiais Hemlock 55<5.




